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Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den gamla kursplanen i historia 
från 1994 skiljer sig från den nya ämnesplanen i historia från 2011. 
Metoden för uppsatsen är en dokumentanalys av styrdokumenten: Kursplanen från 
1994 och Ämnesplanen skriven 2011 samt att koppla detta till relevant 
historiedidaktisk litteratur. 
Resultatet är att ämnesplanen och kursplanens innehåll skiljer sig åt. Vi ser tendenser 
till att ämnesplanen är utformad mer specifikt i vad undervisningen ska innehålla, 
medan Kursplanen är mer övergripande. 
Slutsatsen är att vår undersökning är relevant då den visar på vilka förändringar 
verksamma lärare måste göra i sin undervisning, dessutom finns det en tydligare 
koppling mellan ämnesplanen och den didaktiska forskningen. 
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Inledning 

Dagens gymnasieskola står inför stora förändringar i och med den reform som fått 
namnet GY 11. Reformen består bland annat i en ny skollag, en standardisering av 
gymnasieprogrammen samt nya ämnesplaner. Detta kommer att innebära vissa 
förändringar i hela skolans arbete, framförallt för lärarna. Den största förändringen 
för lärarna är de nya ämnesplanerna som de ska bygga undervisningen på.  

Ämnesplanerna spelar en otroligt stor roll för eleverna och deras dagliga arbete 
eftersom eleverna är mycket medvetna om att det är utifrån dessa som lärarna sedan 
ger eleverna sina betyg och eftersom ämnesplanerna har en så omfattande betydelse 
kan man genast anta att de då har ett mycket stort inflytande på hur lärare förhåller 
sig till ämnesdidaktiken.  

Det intressanta är hur de nya ämnesplanerna skiljer sig från de gamla i och med att 
gymnasieskolan har kvar sin läroplan Lpf 94. Man kan fråga sig om detta förhållande 
har påverkat ämnesplanerna och i så fall på vilket sätt? Med tanke på den 
förändringsprocess som lärarkåren genomgår i och med GY 11 och dessutom ett stort 
intresse för didaktik, undrar vi hur denna förändring kommer att se ut och hur den 
kommer att påverka de didaktiska frågorna? Då vi båda har valt att undervisa i 
historia har vi för enkelhetens skull valt att titta närmare på just historiedidaktik och 
ämnesplanen för historia.  

Ämnet historia handlar mycket om utvecklingsprocesser och undervisningen har 
starka traditionella rötter. Kursplanerna som kom i och med 1994 års skolreform var 
förhållandevis öppna på så vis att lärarna hade förhållandevis stor frihet i vad de ville 
undervisa om. Nu i och med Gy11 har ämnesplanerna ändrats och vi undrar om 
lärarna fortfarande har kvar den friheten i undervisningen som de haft förut eller om 
utvecklingen gått ”bakåt”. Vi vill undersöka denna förändring och se hur den 
påverkar den redan befintliga didaktiken. Skillnader och likheter, i både 
formuleringar och var tonvikten läggs i ämnesplanerna samt om den nya reformen 
kommer att förändra något rent didaktiskt trots att gymnasiet behåller de gamla 
läroplanen? 

Det är kring dessa problem vår uppsats kretsar. Förhållandet mellan didaktiken i 
historia och den nya och den gamla ämnesplanen i ämnet historia. 
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Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur målen i den gamla kursplanen i 
historia från 1994 skiljer sig från den nya ämnesplanen i historia från 2011. 

Frågeställningar 

 På vilka sätt skiljer sig målen i kursplanen från 1994 från ämnesplanen från 
2011? 

  På vilka sätt skiljer sig målen i kursplanen från 1994 från ämnesplanen från 
2011 i relation till Läroplanen LPF 94? 

 På vilka sätt skiljer sig målen i kursplanen från 1994 från ämnesplanen från 
2011 i relation till historiska didaktiska teorier? 

Begreppsdefinition 

Ämnesplaner är den nya benämningen som kom i och med Gy11 på det som 
tidigare benämndes som kursplaner. Det är de dokumenten som bestämmer vad 
undervisningen i ett visst ämne ska innehålla.  

Kursplaner är den gamla benämningen, från 1994 års skolreform, på de dokument 
som bestämmer vad undervisningen i ett visst ämne ska innehålla.  

Gy 11 är den gymnasiereform som träder i kraft 1:a juli 2011.  

Didaktiska frågor betyder hur läraren ställer sig till frågorna Vad? Hur? Och varför, 
när det kommer till undervisning 

Lpf 94 är den läroplan som gäller för de frivilliga skolformerna, det vill säga 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens 
skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (särvux).  

Historia A är den första kusen som eleverna läser inom ämnet historia på gymnasiet. 
Historia A är benämningen på kursen enligt 1994 års kursplan.  

Historia B är den andra kursen som eleverna på gymnasiet läser inom historia 
denna är mer fördjupande än kursen Historia A. Historia B är benämningen på 
kursen enligt 1994 års kursplan. 

Historia C är den sista kursen som eleverna på gymnasiet kan läsa inom historia. 
Kursen är ytterligare ett steg mer fördjupande än kursen Historia B. Historia C är 
benämningen på kursen enligt 1994 års kursplan. 

Historia 1B är den första kusen som eleverna läser inom ämnet historia på 
gymnasiet den motsvarar den gamla kursen Historia A. Historia 1B är benämningen 
på kursen enligt 2011 års ämnesplan.  

Historia 2A är den andra kursen som eleverna på gymnasiet läser inom historia 
denna är mer fördjupande än kursen Historia 1B, Historia 2 A motsvarar den gamla 
kursen Historia B. Historia 2A är benämningen på kursen enligt 2011 års ämnesplan. 

Historia 3 är den sista kursen som eleverna på gymnasiet kan läsa inom historia. 
Kursen är ytterligare ett steg mer fördjupande än kursen Historia 2A. Historia 3 
motsvarar den gamla kursen Historia C. Historia 3 är benämningen på kursen enligt 
2011 års ämnesplan. 
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 Litteraturgenomgång 

Vi har analyserat litteraturen och läroplanen med utgångspunkt från tre områden: 
Källkritik, analys och historiemedvetenhet. Vi har således delat in litteraturen efter 
dessa områden. Vi ser att det är dessa tre områden som är centrala i 
historiedidaktiska teorier.  

Källkritik 

I LPF 94 (Utbildningsdepartementet 1994) står det att eleverna ska träna sig i ett 
källkritiskt tänkande. Till exempel ska eleverna kunna använda sina kunskaper som 
redskap för att kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. De ska 
även kunna formulera olika ståndpunkter som är grundade på bland annat kritisk 
analys av empiriskt material.  

Historiesyn  

Hermansson Adler (2004), universitetslektor på Göteborgs universitet, ger sin bild av 
källkritik. Ämnet historia har haft olika betydelse för olika människor och ämnet har 
även använts till olika saker enligt Hermansson Adler (2004) begreppet historiesyn 
gör sig här gällande, då det betyder just syn på historien. Författaren exemplifierar 
diktaturers och totalitära samhällens användning av historia, som ett sätt att 
legitimera olika handlingar för landets medborgare och som ett medel för att 
förutsäga ett visst händelseförlopp genom ämnet historia. Vidare finns här ett behov 
av att lära eleverna att se på historien med källkritiska ögon. Att en historiesyn 
presenteras betyder inte att den ger hela den historiska bilden.  

Berg (2010) har i sin avhandling syftet att synliggöra hur skolämnet historia formas 
med utgångspunkt hos enskilda historielärare på gymnasiet. Som metod valde han att 
använda sig av enkäter och samtals intervjuer. I sitt resultat kom Berg (2010) bland 
annat fram till vikten med vad han kallar den kritiskt orienterade ämnesförståelsen. 
Det innebär att man ser historien genom jämförelser och sammanhang, samtidigt 
som man fokuserar på att tillvarata historieämnets kritiskt granskande uppdrag och 
att eleverna lär sig historiens strukturer och att de kan använda dessa strukturer i en 
kritisk tankegång. Han menar att man genom att förstå ämnet på detta sätt får en bra 
grund till att ta in all information som cirkulerar i dagens samhälle samt att man kan 
förhålla sig kritiskt till historiska dokument som kan ha skrivits med vissa syften.  

Hermansson Adler (2004) diskuterar även hur ämnet historia har används av olika 
stater och personer, och han menar att olika totalitära stater och diktaturer har 
använt just historien som ett vapen mot befolkningen för att så tidigt som möjligt 
indoktrinera befolkningen i vad som ansågs vara den rätta historieskrivningen. 
Ämnet Historia har dessutom varit mycket aktörs baserat, det vill säga den enskilda 
personens handlingar var det som spelade roll och det var överheten som var de 
personer som studerades. Dock visar Hermansson Adler (2004) genom Weibulls 
utveckling av källkritiken att i början av 1900 talet skapades den vetenskapliga synen 
på historieämnet i och med att ett professionellt historikeryrke hade skapats. Denna 
professionalisering menar författaren skapade en ny syn på inte bara själva historien 
utan också på historia som ämne i skolan. Här uppstod en förändring i hur historien 
skulle studeras då läroböckerna sågs över och vissa saker togs bort, dock återstod 
tanken om memoreringen av slag och årtal långt fram i tiden, men har nu sakteliga 
börjat ge plats för mer kritiskt tänkande i undervisningen.  
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Källkritikens utveckling 

Ahonen (1997), professor på universitetet i Helsingfors, talar om hur skolan har 
utvecklats från att vara en institution som undervisar i en reproducerande historia 
som har ett tydligt fokus på identiteter av olika slag har utvecklats till en skola som 
har ett mycket internationellt perspektiv och ett tydligt historiemedvetande och en 
historisk medvetenhet. Detta menar Ahonen (1997) är en anledning till att skolan har 
fått en mer källkritisk historia, som hon menar har fått mer vatten på sin kvarn i och 
med senare tids läroboksforskning. Hon fortsätter sitt resonemang, med att framhäva 
att kunskap inhämtas på olika sätt, dock är kunskapen om historien tydligt avhänd på 
historiemedvetandet och den identitet som studenten väljer att använda sig av men 
den formas även av vilken identifikation han/hon använder sig av för att tolka 
historiska förlopp.  

Ahonen (1997) menar att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt från början 
när man studerar historia, vilket hon menar är än viktigare när man undervisar i 
ämnet. Hon talar om hur historiker på universitet behandlar en text utifrån andra 
kontexter än vad gymnasieeleven gör, detta menar Ahonen beror på den skolning i 
kritiskt tänkande som de universitetsstuderande har fått. Ahonen (1997) menar att 
det kritiska förhållningsättet innebär att man ständigt måste minnas att den källa 
man studerar dels hjälper studenten att förstå gångna tider, men också att studenten 
måste minnas att källan alltid är skriven och tolkad av någon och kan vara 
reproducerad av någon annan, därför måste studenten ständigt ställa hermeneutiska 
frågor till texten, som vem har skrivit den och för vilket ändamål är texten skriven? 
Detta ska inte bara nyttjas på de högre akademiska nivåerna utan även i 
gymnasieskolan. Därför menar Ahonen (1997) att det är nyttigt att använda sig av 
övningar där eleverna själva får öva sig i kritiskt tänkande och att se på historiska 
skeenden ur olika perspektiv för att på det sättet kunna studera historien utifrån en 
kritisk modell. Ahonen (1997) menar att historien, till skillnad från myten måste 
innehålla ett rationellt svar på den fråga man ställt. Hon menar vidare att man genom 
historisk empati kan på ett tydligare sätt förstå varför olika aktörer agerat på olika 
sätt och kan genom detta ha ett kritiskt förhållningsätt till historieämnet. Ahonen 
(1997) framhåller också vikten av att använda sig av ett så kallat adduktivt tänkande 
där man försöker se till de mänskliga aspekter i historien som på något sätt kan öka 
studentens förståelse för ämnet och händelsen som för stunden studeras.  

Ahonen (1997) menar att detta är för att skapa ett kognitivt metatänkande hos 
eleverna där de har en kritisk inställning till historiska dokument, istället för att 
genast referera till den utan reflektion. Dock belyser Ahonen (1997) ett problem i 
historieämnet när hon exemplifierar vikten av kritiskt tänkande, genom ett antal 
klasser i historia i Finland. Empiriskt arbete, uppstod ett problem när lärarna i de 
undersökta klasserna inte erkände den empiriska processen inför eleverna, vilket 
gjorde att eleverna inte arbetade kritiskt. Författaren talar om variation i 
undervisningen som en källa till förbättring, men samtidigt framhåller hon vikten av 
att variationen blir rätt och innehåller kritiska moment, då hon menar att historien 
inte bara är en korvstoppning av information som ska läras ut till eleverna.  

Analys 

Läroplanen LPF 94 (Utbildningsdepartementet 1994) beskriver hur eleverna ska 
kunna granska olika sorters fakta och genom den fakta se förhållanden och 
konsekvenser, detta för att bli mer vetenskapliga i sitt tänkande och i sitt arbetssätt. 
Elevernas kunskapsutveckling är enligt LPF 94 (Utbildningsdepartementet 1994) 
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beroende av att eleverna kan se samband. Vidare ska eleverna kunna överblicka 
större kunskapsfält och utveckla en analytisk förmåga, sträva mot att öka sin 
skicklighet att självständigt formulera ståndpunkter samt kunna använda sina 
kunskaper för att pröva hypoteser och lösa problem.  

Hermansson Adler (2004) har tittat på det pedagogiska demokratiska samhället 
enligt Deweys läror. Hermansson Adler (2004) ser tydliga tendenser i historieämnets 
utveckling där ämnet går från det sokratiska lärare-elevsamtalet till att mer och mer 
innehålla elevers eget tänkande och ständigt spirande förmåga att analysera och 
argumentera för kamraternas ståndpunkter i diskussioner om olika historiska 
händelser. Argumentet eller det deliberativa samtalet är den viktigaste ståndpunkten 
och diskussionen ställs i fokus för hur ämnet utvecklas. En händelse kan exempelvis 
studeras utifrån olika perspektiv, något som Hermansson Adler (2004) menar är ett 
ypperligt sätt att nyttja Deweys deliberativa samtal, då det i slutänden tvingar 
eleverna till diskussion. 

Undervisningsstrategier 

Nygren (2009) hade som syfte i sin avhandling att studera erfarna historielärares berättelser 

och genom detta undersöka deras historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier. För 

att göra detta använde han sig av intervjuer som metod. I sitt resultat har han stött på två 

undervisningsstrategier som bygger på analys. Den första kallar han för flerperspektivism och 

är en undervisningsstrategi som bygger på att man tolkar historien på olika sätt utifrån olika 

sorters historia. Till exempel genushistoria, miljöhistoria, socialhistoria, kulturhistoria med 

flera. Nygren (2009) jämför den läraren han intervjuat, som använde sig av flerperspektivism, 

med internationella forskare. Nygren (2009) kom fram till att en del av den internationella 

forskningen inte stämde överens med vad han hade fått fram från sin intervju, men att detta 

kunde bero på att läraren i hans studie beskrev hela sin historieundervisning medan man i 
internationell forskning tidigare bara tittat på vissa moment i historie undervisningen. 
All forskning som Nygren (2009)tittat på om flerperspektivism menar på att det för 
undervisningen framåt men det är fortfarande en lång väg att gå för att etablera 
flerperspektivism i den svenska skolan.  
 
Den andra undervisningsstrategin som Nygren (2009) har tittat på i sitt resultat är 
den samhällsvetenskapliga undervisningsstrategin som handlar om att lärare 
diskuterar nutida samhällsproblem utifrån ett historiskt perspektiv. Man belyser våra 
nutida problem och försöker titta på hur man historiskt har löst liknande problematik. 
Man tittar även på viktiga historiska skeenden och hur de påverkat samhällsutvecklingen 

samt analyserar historiskt material kritiskt. Tanken är att eleverna själva ska kunna analysera 

och dra slutsatser och i seminarieform få utrymme till detta. Nygren (2009) jämförde sina 

intervjuer av lärare som använde denna undervisningsstrategi, med aktuell forskning och 

kunde konstatera att Sverige ligger ganska långt fram inom denna undervisningsform.  

Historiemedvetenhet 

Läroplanen LPF 94 (Utbildningsdepartementet 1994) skriver att det är skolans 
uppgift att medverka till att människor finner en identitet, inte bara det typiskt 
svenska utan även det nordiska, europeiska och globalt. Vidare står det att eleverna 
ska ha insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet 
samt ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, historia och 
religion. Eleverna i den svenska skolan ska även ha kunskaper om internationell 
samverkan och globala samband, och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, 
europeiskt och globalt perspektiv. LPF 94 (Utbildningsdepartementet 1994) 
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poängterar även att en undervisning som ger ett historiskt perspektiv ger eleverna 
verktyg för att kunna förstå dagens händelser. 

Processer och perspektiv 

Jensen (1997), en dansk forskare inom historiedidaktik, menar att 
historiemedvetandet är ett av historieämnets nyckelbegrepp och utgångspunkter som 
läraren tidigt måste ta ställning till. Vidare menar skribenten att historiemedvetandet 
har fem olika processer, eller analyssteg som han använder för att ytterligare belysa 
begreppets komplexitet. Den första processen, historiemedvetande genom identiteter 
där den historiska identiteten är det primära undersökningsområdet. Den andra 
processen mötet med det annorlunda kan beskrivas som mötet med andra kulturer 
och personer. Historiemedvetande som socio -kulturell lärprocess är den tredje 
processen. Historiemedvetande som värde och principförklaring är process nummer 
fyra och kan förklaras som etik och samtida värdegrundsförståelse, exempelvis 
socialhistoria och liknande. Slutligen process nummer fem, historiemedvetande som 
berättelse, där historien om det är ens egen levnadshistoria ses som en process.  

Hermansson Adler (2004) berättar om historieämnets tre perspektiv. Det genetiska 
perspektivet, vilket innebär att eleven lär sig om tidslinjer och hur olika händelser 
hänger ihop. Det strukturella perspektivet innebär att eleven studerar olika 
händelseförlopp och vinklar dem så att det går att jämföra dem. Det genealogiska 
perspektivet innebär att eleven studerar aktörerna på den historiska scenen för att 
genom deras handlingar förstå historien. Hermansson Adler (2004) menar att den 
svenska skolan under senare tid har fokuserat på det genealogiska perspektivet i 
historieundervisningen.  

Hermansson Adler (2004) talar om tre utgångspunkter för att besvara på 
historiedidaktikens tre grundläggande frågor: Vad Hur och Varför? Nämligen: 
Ämnets innehåll, lärarens förutsättningar och elevens förutsättningar. Med detta 
menar författaren att elevernas relation med sin lärare och den dialog och 
kommunikation som uppstår i klassrummet är beroende av ämnets innehåll, lärarens 
kompetens och förmåga att förmedla detta material så att eleverna förstår. Samtidigt 
menar Hermansson Adler (2004) att förhållandet mellan lärare och elev bygger 
kommunikationen på ett samarbete då författaren tydligt ser fördelarna med att 
eleverna får vara med och tala om stoffet för historieämnet, då han menar att eleven 
känsla för ansvar ökar genom detta. Stoffet och läraren anknyts av att det är läraren 
som förmedlar innehållet till sina elever. Lärarens motivation är också viktig då 
entusiasm tendrar att sprida sig. Författaren talar om att ämnet historia länge har 
kretsat kring den enskilda individens göromål men att detta har över tid förändrats 
till att mer och mer beskriva historien genom större förändringsprocesser 

Nygren (2009) beskriver i sitt resultat att han kom i kontakt med narrativ historia 
eller berättande historia som är något som en av hans intervjupersoner använde sig 
av som undervisningsstrategi. Storytelling är ett annat namn som används i dessa 
sammanhang. Nygren(2009) har med hjälp av övrig forskning sett att berättande 
historieundervisning är något mycket fördelaktigt då det ger eleverna en större känsla 
för historien. Det levandegör historien för eleverna samtidigt som det ger eleverna en 
historisk överblick som förklarar orsaker och konsekvenser. Han ser även att detta är 
något som får större och större fäste i den svenska skolan. 
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Identitet 

Identiteten kan vidare, enligt Zander (1997) universitetslektor i Malmö, med fördel 
kopplas till historiemedvetenhet som medel för att i skolan försöka förklara de hur 
historien legaliseras under olika historiska epoker, då författaren genom detta ser 
stora möjligheter då man på detta sätt tydligt kan koppla samman identiteter och 
minnen på både ett individuellt och ett kollektivt plan. 

Historieämnet var i den tidiga svenska skolan mycket strikt fokuserad på den 
nationella historien och den nationella identiteten som då skapades genom lärarens 
berättelser, då den berättande historien tidigare var en mycket utbredd och 
välanvänd metod för undervisning. Historieämnet hade således mycket tydlig roll i 
skolan som det ämne som skulle fostra ungdomen i den klassiska historia som gjorde 
att de sedan skulle följa den rådande samhällsnormen. Författaren talar dock om en 
förändring under 1900 talet andra halva och framåt, där identiteten fått stiga tillbaka 
och den kollektiva tanken och de demokratiska värderingar vi känner från de nu 
rådande styrdokumenten först började göra sig till känna. Bilden av historien menar 
Zander (1997) har blivit mer komplex, då nya sidor av historien, som lokalhistoria, 
böndernas levnadsvillkor och liknande nu studeras, något som inte berördes i den 
mer klassiska undervisningen under 1900-talets början. Under 1990-talet och början 
av 2000-talet har historieämnet fått en mer internationell framtoning, menar 
författaren, något som han också framhåller är orsak till att identiteternas historia 
har förändrats och i viss mån försvunnit. 

Berg (2010) har funnit i sitt resultat att det finns tre olika typer av grundpositioner i 
ämnesförståelsen hos lärare. Bildningsorienterade, vilket innebär att läraren ser till 
det bildande uppdrag och syfte ämnet har och de fokuserar mycket på kronologi och 
den enskilda aktörens handlingar men också att undervisningen tenderar att bli 
mycket framstegsorienterad. Författaren har även stött på identitetsorienterade 
ämnesförståelse som riktar in sig på identiteter, existentiella frågeställningar och 
skapande av egna kopplingar genom historien. Detta menar författaren har gjort att 
just identitetsorienterade ämnesförståelsen har blivit mycket internationellt 
fokuserad just för att det skapar möjligheter till att studera olika identiteter. Berg 
(2010) har även noterat att förändringen av skolämnet historia har påverkat lärarna. 
Han kan se att ämnet går från ett enklare ämne med en entydig förståelse till ett mer 
komplext ämne med en mångtydig förståelse. Lärarna i Bergs (2010) studie menar att 
hela skolan rör sig i den riktningen. Denna förändring sker inte bara på gymnasienivå 
utan även på den högre akademiska nivån. Berg (2010) menar att han har sätt att 
lärarens ämnesbiografi och lärarens ämnesförståelse är viktiga redskap för att kunna 
förklara de didaktiska val som lärarna gör i sin vardag.  

Metod 

Forskningsstrategier 

Gunnar Berg (2003) skriver i sin bok att förstå skolan om en metod som han kallar 
för dokumentanalys. Dokumentanalys är främst ett verktyg för att analysera olika 
styrdokument så som läroplaner, skollagar, ämnesplaner och förordningar. Denna 
metod är främst avsedd till att jämföra olika styrdokument med varandra. Berg 
menar på att dokumentanalys är en så kallad nivåmodell där man delar in det 
undersökta dokumentet i olika nivåer för att sedan kunna göra en jämförande analys. 
Bergs olika modeller är: Den innehållsliga nivån innebär att läsaren av dokumentet 
söker efter det generella innehållet. Regelmässiga nivån, innehåller ofta meningar 
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som börjar med ordet ”ska” exempelvis vid måluppfyllelser i kursplaner.  

Dokumentanalys hävdar Berg (2003) är en metod som kan användas genom att man 
ställer kritiskt utformade frågor kring dokumentet. Frågorna i sin tur bör vara 
kopplade mellan de olika nivåerna. Ett tydligt exempel på detta är om man 
formulerar en kritiskt vinklad fråga på exempelvis den innehållsmässiga nivån, där 
frågan även berör regelstrukturen i dokumentet. Då har man genast skapat en fråga 
som berör två olika nivåer av dokumentanalys, om än på två olika sätt och kan ske 
inte i lika stor utsträckning. Vidare säger Berg att frågorna bör anpassas både efter 
nivå och naturligtvis även efter vilken kontext de ska användas, alltså i vilket syfte 
ställs frågan. 

Han visar även på att man genom dokumentanalys kan ta del av ett styrdokument på 
ett alternativt sätt, kunna jämföra och relatera olika delar av dokumentet med 
varandra. Genom att analysera ett antal (styr)dokument enligt Bergs modell kan man 
på ett mycket effektivt sätt utröna vad ett dokument egentligen säger, vilket är precis 
det vi vill göra med den här uppsatsen. Genom denna jämförelse kunna hitta 
skillnader och likheter i dokumentet. Dessa skillnader och likheter utgör sedan 
materialet i den nivåanalys dokumentanalysen utgör. Berg (2003) menar att genom 
att strukturera upp studiet av ett dokument på detta sätt kan man se fler 
infallsvinklar och på ett tydligare och enklare sätt få en större förståelse för vad 
skribenten till dokumentet faktiskt försöker förmedla med sin text, dokumentanalys 
gör också tolkningen av dokumentet lättare, genom den struktur Berg talar om. 
Strukturen skapar en metod för att hitta den underliggande meningen och det blir 
även mycket enklare att studera dokumentet även i ett vidare perspektiv. Men det är 
dessa skillnader och likheter som skapar dokumentanalysen, där man kan se till 
Bergs (2003) olika analysnivåer och med hjälp av dessa skapa sig en överskådlig bild 
av dokumentets innehåll. Vi har valt att i denna undersökning använda oss av 
dokumentanalys i vår granskning av kursplanen och ämnesplanens mål. Vi kommer 
att använda oss av den innehållsliga nivån samt regelnivån.  

Staffan Stukát (2005) diskuterar skillnaderna mellan en kvalitativ forskningsmetod 
och en kvantitativ forskningsmetod. Han anser att skillnaderna mellan dem är stora 
ur en aspekt men hårfina ur en annan. Rent generellt kan man säga att enkät 
undersökningar där man sammanställer all data i tabeller och diagram är en 
kvantitativ undersökning. Medan en intervjuundersökning där man analyserar och 
tolkar svaren är en kvalitativ undersökning. Men riktigt så enkelt är det inte menar 
Stukát (2005). Han säger att forskare ofta använder sig av olika metoder och att man 
kan göra enkäter som ger kvalitativa undersökningar och intervjuer som ger 
kvantitativa undersökningar.  
 
Denscombe (2000) menar lika som Stukát att skillnaderna mellan kvalitativa och 
kvantitativa undersökningar inte är svart eller vitt. Han anser att det finns en mängd 
föreställningar om vad en kvalitativ respektive kvantitativ undersökning ska 
innehålla och hur forskaren ska förhålla sig till resultaten. Han påpekar även att man 
utifrån olika metoder kan få ut både en kvalitativ som en kvantitativ undersökning. 
Den här undersökningen kan man göra både kvalitativ och kvantitativ. Vi har valt att 
göra en kvalitativ undersökning, då vi efter granskningen av målen i kursplanen och 
ämnesplanen sedan kopplar samman resultatet med för undersökningen relevant 
litteratur.  
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Datainsamlingsmetod 

I den här undersökningen har vi använt oss av dokumentanalys. Detta valde vi för att 
denna metod lämpar sig till undersökandet av olika styrdokument. Vi tänkte jämföra 
olika styrdokument med varandra. Nackdelen med att använda dokumentanalys är 
att man inter får någon återkoppling kring hur till exempel lärare tycker kring det 
som står i styrdokumenten, vilket man hade fått om man använt sig av intervjuer 
eller enkäter. Detta gör att kopplingen till hur det praktiskt fungerar i skolan inte blir 
så stark. Det positiva är att undersökningen går djupare in i vad som står i 
styrdokumenten och man får en djupare analys av detta samt att det inte blir lika 
mycket data som om man skulle ha använt sig av intervjuer eller enkäter. Denscombe 
(2000) menar att det är viktigt att nyttja flera metoder i en undersökning. Vi ser 
dokumentanalysen som flera olika metoder, trots att det egentligen är samma sak, 
men återigen, då vi kommer att titta på dokumenten genom olika infallsvinklar 
kommer dokumenten ändå att kunna ge en mycket bred bild av forskningsläget.  
 
Den kvalitativa studien av litteraturen fyller två syften i den här undersökningen. 
Dels att fungera som en ena punkten i en jämförelse mellan styrdokumenten och 
litteraturen i sig, samt att i ett samlat dokument visa vad litteraturen säger i frågan 
om historiedidaktik och hur de olika författarna kopplar detta till styrdokumenten. 
Denna litteraturstudie kommer vidare att hjälpa oss att förstå utformningen av 
styrdokumenten då vi antar att det finns viss påverkan mellan olika pedagogiska 
tankegångar och styrdokumenten. 
 
Denscombe (2000) skriver i sin bok forskningshandboken att en forskare bör inse 
värdet av att använda flera metoder. Det är något tänkvärt att komma ihåg och 
använda sig av i olika undersökningar. Med hjälp av olika metoder kan man ringa i 
sitt forskningsområde ännu lite mer än om man bara använder sig av en metod. 
Tyvärr är det här en för liten undersökning för att använda sig av fler än en metod, 
men hade undersökningen varit större hade det varit bra att komplettera 
dokumentanalysen med intervjuer och kanske lite mer litteratur.  
 

Urval 

Urvalet i den här undersökningen har varit svår att göra. De styrdokument som vi 
velat undersöka har varit så omfattande att vi fått välja endast en liten del, nämligen 
målen i de sex kurser vi valt att titta närmare på. Detta gjorde även att urvalet av 
litteraturen blev mindre. Vi vill studera hur målen i den gamla och den nya 
kursplanen i Historia på gymnasier skiljer sig år och hur de relateras till läroplanen 
LPF 94 genom att detta fortfarande är det gällande styrdokumentet för 
gymnasieskolan i Sverige. Valet att studera just kursplanerna och läroplanen 
tillhörande gymnasieskolan beror på att vi båda har valt att studera till 
gymnasielärare. Därav valet av läroplanen LPF 94. Vi funderade ett tag på att titta på 
äldre läroplaner men insåg att undersökningen då skulle bli för stor. Det som är 
intressant är att det i och med läroplanen LPF 94 kom tillhörande kursplaner. 
Dessutom är inte dessa dokument relevanta i och med undersökningen, där vi 
försöker se till skillnader och likheter mellan de nuvarande och de nya dokumenten. 
När den nya gymnasiereformen genomfördes 2011 gjorde man nya ämnesplaner men 
sparade den gamla läroplanen från 1994, då valde vi att ha med kursplanerna i 
historia från 1994 samt ämnesplanerna i historia från 2011 för att kunna göra en 
jämförande dokumentanalys av dessa olika dokument. 
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Vi har även valt att bara använda oss av tre kurser inom historia ämnet. Historia A, 
Historia B, Historia C i 1994 års kursplan samt Historia 1b, Historia 2a, Historia 3 i 
2011 åra ämnesplan. Anledningen till att vi valde bort de andra kurserna var att de 
behandlade kulturhistoria i olika former. Dessa kurser är väldigt specifika och läses 
inte av en lika stor bredda av gymnasieeleverna som de ”vanliga” kurserna. Vi tog inte 
heller med de kurser som tillhör lärlings och yrkesutbildningarna då de i praktiken är 
historia A/Historia 1B fast uppdelade i två kurser. Vi ville fokusera på de tre 
huvudkurserna istället. I kursplanen och ämnesplanen finns det en del som kallas 
ämnets syfte. Vi har valt att inte ta med den delen i undersökningen då vi vill lägga 
fokus på kursernas olika mål.  
 
Den litteratur som vi valt, valdes ut på grund av innehållet. Vi valde böcker som 
främst behandlade historiedidaktik i teorin. Detta på grund av att det är den 
teoretiska ämnesdidaktiken som man lättast kan knyta an och jämföra med 
styrdokumenten. Dessutom är den teoretiska anknytningen mer relevant då den nya 
skolreformen inte har trätt i kraft än och därav inte använts i praktiken. Vi har läst en 
mängd historiedidaktiska böcker men valde tillslut Hermansson Adler (2004) för 
hans genomgående teoretiska tankegångar. Vi valde även Karlegärd och Karlsson för 
att den boken innehåller flera olika författare som ger en större bredd till den 
teoretiska ämnesdidaktiken. Mängden böcker att tillgå som har relevans för 
undersökningen var få, därav de något magra innehållet av litteratur, vi tycker 
däremot att den litteratur som vi använder har mycket stor relevans och tillför 
undersökningen väldigt mycket.  

Vi har valt att titta på tre olika områden, källkritik, analys och historiemedvetenhet. 
Vi har därför delat upp både litteratur, resultat och analys utefter dessa tre områden. 
Anledningen till att vi valde dessa tre områden var att vi snabbt såg att man kunde 
dela in kursmålen i dessa tre kategorier samt att litteraturen lägger störst vikt vid 
dessa tre områden.  

Databearbetning och analysmetod 

Styrdokumenten kommer att analyseras enligt Bergs (2003) dokumentanalytiska 
metod i olika steg för att få en så tydlig bild av dokumentens innehåll som möjligt. 
Vidare kommer dokumenten att analyseras i samband med litteraturen för att se om 
det finns några kopplingar mellan dessa båda punkter.  

Litteraturen kommer att läsas som en kvalitativ djupläsning. Därefter sammanställs 
de relevanta bitarna från varje författare som sedan kan kopplas samman med 
styrdokumenten. Litteraturen kommer ha stor vikt i undersökningen då den kommer 
att berätta om styrdokumenten har en vetenskaplig forsknings grund att vila på.  

I analysen kommer vi jämföra kursplanen och ämnesplanen med varandra, med 
läroplanen och med litteraturen. Därefter beroende på vilka resultat vi får fram 
kommer vi sedan att dra slutsatser.  

Reliabilitet och validitet 

Källkritik är alltid viktigt, speciellt i ämnet historia då olika källor kan säga olika 
saker och beroende på vilket årtal de är skrivna kan mycket information om själva 
verket gå förlorat. Dock anser vi att den litteratur vi har valt att använda är mycket 
tillförlitlig då den skrivits av forskare i didaktik och skolverket. Dock uppstår ändå ett 
mått av kritik mot litteraturen, då den är skriven av olika människor som studerat 
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olika fält så finns det alltid ett litet mått av de själva i den text de har skrivit, vilket gör 
att man kan ha svårt att avgöra om det är en absolut sanning eller ej. Däremot är ju 
författarna forskare på hög nivå inom sina respektive fält vilket gör litteraturen 
tillförlitlig men vi känner att ett varningens finger ändå bör höjas om användandet av 
litteratur i undersökningar, då författaren alltid har ett litet utrymme för egna 
tolkningar. Styrdokumenten däremot har ett uppsjö olika krav på sig och måste vara 
skriva enligt en viss mall då de är skrivna av en myndighet för en nationell institution, 
nämligen skolan. Detta gör att dokumenten är mycket tillförlitliga, då exempelvis 
läroplanen är juridiskt bunden och direkt kopplad till skollagen och andra lagtexter. 

Etiska Ställningstaganden 

När man gör en undersökning är det viktigt att tänka på de forskningsetiska 
principerna. Detta för att de man undersöker ska behandlas på bästa sätt. Det finns 
fyra olika forskningsetiska krav. Informationskravet, innebär att man måste 
informera de som är med i undersökningen om vad undersökningen har för syfte. 
Samtyckeskravet, alla har rätt att själva bestämma om de vill vara med i 
undersökningen eller inte. Konfidentialitet kravet, man måste ta hänsyn till de 
medverkandes anonymitet. Nyttjandekravet, det material som man samlat in får 
endast användas till forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2002) 
 
De etiska ställningstaganden som brukar tillämpas vid forskningsarbeten är inte 
relevanta för undersökningen då vi har valt att använda oss av en dokumentanalys då 
det inte finns något direkt krav på samtycke från upphovsmannen. Dock måste man 
komma ihåg att upphovsrättslagen gäller vid användning av olika bilder tagna från 
böcker och artiklar, vilket gör att man måste tillmötesgå samtyckeskravet och innan 
man använder bilden få författarens/fotografens godkännande. (Vetenskapsrådet 
2002) 
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Resultat 

Under alla rubriker är citaten tagna från kurs och ämnesplanerna för historia på skolverkets 

hemsida (www.skolverket.se). Direktlänkarna hittas under rubriken Referenser.  

Kursplan Historia 1994 års skolreform 

Här följer en uppdelning av de mål som finns i kurserna Historia A, Historia B, Historia C i 

1994 års kursplaner. Målen är uppdelade efter den innehållsmässiga nivån och regelnivån. Det 

som är citerat är de delar ur målen som man kan kategorisera under dessa två nivåer.  

Innehållsliga nivån  

Tittar man på vad kursmålens innehåll säger i fråga om källkritik så kan vi se följande. 
I kursen Historia B ser vi att innehållet är ”… källkritiska komplikationer… av såväl 
dagsaktuella historiska skeenden”. Kusen Historia C har fler mål som knyter an till 
begreppet källkritik. Dess innehåll är ”… källkritiska principer på både historiskt och 
dagsaktuellt material.”, ”… olika källor och arkiv.”, ”… trovärdigheten i allt det som 
kan utgöra underlag för historiska framställningar.”,  
”… källkritikens betydelse i dagens informations- och mediesamhälle.  
 
Om man sedan tittar på de mål som har att göra med analys så är innehållet i de 
följande: Historia A ”… några av dagens händelser utifrån ett historiskt 
perspektiv”, ”… sina tankar i historiska frågor”, ”… historiska problem… 
orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser.” Tittar vi sen på målen 
till Historia B så har de följande innehåll. ”… händelser och företeelser i dagens 
värld lokalt, regionalt, nationellt och globalt utifrån ett historiskt perspektiv”, ”… 
historiska… över tid och rum”. 
 
Historiemedvetande är det största området och har innehåll i alla tre kurserna. 
Historia A har följande innehållsliga mål. ”… grundläggande drag i den historiska 
utvecklingen”, ” … innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska 
begrepp”, ”… beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i 
den historiska kunskapens tidsbundenhet”. Historia B har följande innehåll, ”… hur 
olika slags historiesyn ger olika historiska bilder”. Historia C:s innehållsliga mål är 
som följer, ”… ett historiskt skeende från skilda historiska perspektiv och med olika 
historiesyn”, ”… historiesyn i historiska framställningar”. 

Regelnivå 

Granskas de mål som har med källkritik att göra hittar vi några regelord. I Historia 
B:s källkritiska mål kan vi läsa följande: ”kunna visa på… en beskrivning…” Historia 
C innehåller ett större antal regelmässiga kriterier som rör källkritik: ”Kunna 
tillämpa…”, ”Ha kunskap om…”, ”Kunna diskutera…”, ”Kunna förstå…” 
 
När man kommer till analys så säger kursen Historia A: s mål följande på 
regelnivån. Eleverna skall ” Kunna diskutera…”, ”Kunna formulera…”, ”Kunna 
analysera… och tolka…”. Historia B presenterar följande regler i sina mål. ”Kunna 
skildra och jämföra…”, ” Kunna göra… jämförelser…”. 
 

Undersöks de mål som handlar om historiemedvetenhet ser vi följande regler i 
Historia A. ”Känna till…”, ” Förstå…”, Kunna beskriva…”. Tittar man istället på 

http://www.skolverket.se/
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Historia B så säger den att eleverna ska ”Kunna visa…”. Till sist har vi kursen 
Historia C som har följande regel mål, ” Kunna förklara…”, ” Kunna identifiera och 
beskriva…” 

Ämnesplan Historia 2011 års skolreform 

Här följer en uppdelning av de mål som finns i kurserna Historia 1B, Historia 2A, Historia 3 i 

2011 års ämnesplan. Målen är uppdelade efter den innehållsmässiga nivån och regelnivån. Det 

som är citerat är de delar ur målen som man kan kategorisera under dessa två nivåer.  

Innehållsliga nivån 

I ämnesplanen finns källkritik med i mål för alla tre kurserna. Historia 1B, ”… olika 
slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder”, Historia 2A, ”… 
historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, sam 
utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar”, Historia 3, ” Olika 
metoder… historiskt källmaterial, till exempel genom arkiv, muntlig historia eller 
digital media”, ” Källkritiska och metodiska problem förknippade… olika typer av 
historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia”, ” Hur undersökningar 
baserade på primärkällor utifrån en formulerad historisk frågeställning… samt hur 
resultatet…” 

Under området analys hittars följande innehållsmässiga mål: Historia 1B ” Olika 
historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 
förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 
befolkningsutveckling, stadsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på 
människors värde, på makt och på könsmönster”, ” Olika historiska frågeställningar 
och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både 
kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, stadsbildning, 
jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på 
könsmönster. Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska 
konflikter, kulturella förändringar, eller kvinnors och mäns försök att förändra sin 
eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, 
generation, kön eller sexualitet”. Historia 2A har följande innehåll, ” Historiska 
begrepp och förklaringsmodeller… olika historiska frågeställningar”. Granskas sedan 
kursen Historia 3 har den följande innehåll: ” Någon global förändringsprocess 
under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, 
grupper och individer på regional eller lokal nivå”  
 
Målen som berör historiemedvetenhet finns inom alla tre kurserna. Historia 1A ” 
Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, 
forntiden, antiken, medeltiden, renässansen, och upplysningstiden med vissa… 
historiska tidsindelningar beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån 
valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 
1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk 
kultur”, ” Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige 
och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel 
migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt 
samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, 
folkmord, konflikter och ökat resurs utnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på 
förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem”, ” Hur 
individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen 
av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om 
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gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter”. Tittar 
man sen på kursen Historia 2A har den följande innehåll ” kring historiska 
frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel 
lokalhistoria, global migration, och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen 
på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors 
förhållande till naturen”, ”Historia… inom olika kulturformer… olika historiska 
teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom former av 
ungdomskultur”. Till sist har vi kursen Historia 3 som har följande innehåll ”… 
historia… inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett 
regionalt eller lokalt perspektiv”  

Regelnivå 

Tittar man regelmässigt på de källkritiska målen för de tre kurserna så säger de 
följande, Historia 1B ”Kritisk granskning, tolkning och användning…”, Historia 
2A ” Granskningar och tolkningar…”, Historia 3 ”… söka, bearbeta och 
sammanställa…”, ”… behandlingen av…”, ”… genomförs… sammanställas, 
presenteras och ventileras”  
 
Kursen Historia 1B och kursen Historia 3 saknar helt regelord som förklarar hur 
eleverna ska behandla innehållet i målet, när vi tittar på de mål som knyter an till 
området analys. Historia 2A har däremot ett mål som innehåller ett regelord ”… och 
deras tillämpning…” 

I kursen Historia 1B är det endast ett av tre mål under området 
historiemedvetenhet som innehåller regelord. Nämligen ”… fördjupningar. 
Problematisering…”. Undersöks däremot kursen Historia 2A innehåller den fler 
regelord, ” Tematiska fördjupningar…”, ” Hur… används… Betydelsen av”. Historia 
3 har följande regelord ” Hur historia används…” 
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Resultatanalys 

I resultatanalysen kommer vi att koppla samman vårt resultat, det vill säga de delar av målen 

som indelades i den innehållsliga nivån samt regelnivån, med litteraturen.  

Källkritik 

Läroplanen beskriver hur eleverna ska tränas i ett källkritiskt tänkande. De ska 
kunna kritiskt granska olika former av material och utifrån detta formulera en egen 
ståndpunkt. Tittar vi på kursplanen från 1994 så kan vi se att kursen Historia B och 
Historia C har inslag av källkritik då detta även är kursernas fokus. Vilket 
förmodligen också är helt medvetet från skribenternas sida, då historia B ger eleverna 
en introduktion till källkritik som historisk metod, medan Historia C ger eleverna 
möjlighet att använda sina kunskaper i källkritik praktiskt under kursens gång. Då 
kriteriet till skillnad från historia B innehåller ordet ”tillämpa” utifrån Bergs (2003) 
regelnivå. 

Jämför vi med ämnesplanen från 2011 ser vi att alla tre kurserna har mer eller 
mindre inslag av källkritik. Dock är det mycket tydligt att 1994 års Historia B har 
tydligast fokus på användandet av källkritik och det intressanta är att motsvarande 
fokus på källkritik inte finns i 2011 års historia 2. Ämnesplanens fokus på källkritik 
återfinns i Historia 3, det som idag motsvaras av 1994 års Historia C. Ämnesplanen 
har, liksom i 1994 års kursplan en tydlig progressionstanke, där källkritiken har en 
mycket succesiv utveckling av det källkritiska arbetet. Dock är det i och med denna 
förskjutning, i ämnesplanen, mer fokus på källkritiken än i kursplanen. Dessutom 
finns det ett kriterium som berör källkritik i kursen Historia 1B som inte finns i 
Historia A. 

Man kan fråga sig varför man inte har haft någon källkritik i kursplaners Historia A 
medan man nu har lagt in ett sådant moment i Historia 1B. I litteraturen kan vi läsa 
om hur viktigt forskningen säger att det är att eleverna lär sig ett källkritiskt tänkande 
och att just historieämnet har ett kritiskt granskande uppdrag. Kanske har man insett 
vikten av källkritiken i historieundervisningen när man skrev den nya ämnesplanen 
och därför valt att lyfta fram det i undervisningen.  

Formuleringarna av de kriterier som behandlar källkritik är även de något olika, för 
det första är 2011 års version något längre och mer utförligt formulerad, något som 
visserligen skapar tydlighet, men lika gärna kan måla in lärarna i ett hörn då de kan 
känna sig inskränkta i sin valfrihet. För det andra har kursplanen fler kriterier 
gällande källkritik(6 stycken) när ämnesplanen har något färre (5 stycken) dock är 
ämnesplanernas kriterier mer explicit formulerade, vilket skulle kunna vara 
anledningen till att kriterierna är något färre till antalet. 

Jämför vi den innehållsmässiga nivån i kursplanen med den i ämnesplanen kan vi 
inte se några större skillnader. De få skillnader vi ser är att kursplanens kriterier är 
mer riktade till att knyta an till dagsaktuella händelser än vad ämnesplanens kriterier 
är, då kopplingar till idag saknas helt. Vi ser även att ämnesplanens kriterier är mer 
inriktade mot att användandet av olika slags källmaterial så som bibliotek och arkiv. 
Denna specifikation finns inte i kursplanen  

Om vi sedan tittar på den regelmässiga nivån ser vi några tydliga skillnader. 
Kursplanens kurser är inriktade på att eleverna bland annat ska kunna beskriva, 
tillämpa och diskutera. Ämnesplanen däremot vill bland annat att eleverna ska kunna 
kritiskt granska, sammanställa, ventilera och tolka. Här ser vi tydligt hur man har 



 20 

gått från att eleverna ska jobba med diskussioner och beskrivningar till att de nu ska 
kunna genomföra en mindre undersökning som innehåller allt från granskning till 
ventilering.  

Litteraturen nämner genomgående vikten av källkritik för att både legitimera 
historien och som en didaktisk metod för att få eleverna att förstå historien på ett 
djupare plan. Ahonens (1997) exempel där skillnaden i hur dokument studeras när 
hon särskiljer gymnasieelever och högskolestudenters analyser av samma dokument, 
skillnader består i användandet av källkritiken, och detta menar hon är ett ypperligt 
argument för källkritikens användning. Hon presenterar även en idé om att det är 
nyttigt för eleverna att träna på källkritik i samma form som på till exempel 
högskolor. I ämnesplanen från 2011 ser vi att de här tankarna har slagit igenom. 
Speciellt i kursen Historia 3, där eleverna ska bearbeta olika historiska källmaterial 
på ett källkritiskt och metodiskt sätt för att sedan sammanställa, presentera och 
ventilera resultatet detta såg vi tydligt under Gunnar Bergs (2003) regelmässiga nivå. 
Detta skulle kunna sammanställas till att eleverna ska göra en vetenskaplig 
undersökning. I kursplanen från 1994 är det svårare att se tydliga kopplingar till det 
Ahonen pratar om i kursen Historia C. Man vill att eleverna ska kunna tillämpa 
källkritiska principer och förstå källkritikens betydelse idag. Men en tydlig koppling 
till att eleverna ska göra en vetenskaplig undersökning, som man tydligt såg i Historia 
3, finns inte.  

Hermansson Adler (2004) talar om källkritiken som ett sätt att legitimera historien. 
Många diktaturer och totalitära samhällen har använt historia som ett vapen mot 
befolkningen och som ett sätt att legitimera deras egna handlingar. Berg (2010) är 
inne på samma spår när han pratar om historieämnets granskande uppdrag. Det är 
viktigt enligt både Hermansson Adler (2004) och Berg (2010) att eleverna lär sig se 
kritiskt på både historiskt källmaterial och all den information som cirkulerar i 
dagens samhälle. Dessa båda författare talar således om källkritiken som oumbärlig 
för historien som skolämne och som studium i stort och de menar att användningen 
av källkritiken har blivit allt mer utbredd och uppfinningsrikedomen och viljan att 
hitta nya övningar på området är stor. Man kan tydligt se kopplingar mellan det både 
Hermansson Adler (2004) och Berg (2010) talar om och kursplanens två kurser 
Historia B och Historia C. I dessa kurser finns det mål som säger att eleverna ska 
beskriva källkritikens komplikationer i både dagsaktuella som historiska händelser. 
De ska även kunna förstå källkritikens betydelse i dagens samhälle. Det betyder att 
man i dessa båda kurser lägger viss fokus vid att eleverna ska förstå att man inte kan 
lita på all information till hundra procent förrän man har studerat i vilket syfte det 
skapats. Som Hermansson Adler (2004) säger finns det dokumenterat hur man 
historiskt har använt information av olika slag i olika syften. Det gäller framförallt 
historisk information. Det är därför viktigt att eleverna lär sig, och det lägger Berg 
(2010) extra vikt vid, att se källkritiskt på all information som de kommer i kontakt 
med, både historiskt och dagsaktuell information.  

Tittar vi sedan på ämnesplanens kurser så hittar vi ingen koppling mellan att 
eleverna ska lära sig att se källkritiskt även på dagens informationssamhälle och inte 
bara på historiskt källmaterial. Man kan fråga sig varför man har valt att inte ta in det 
perspektivet i den nya ämnesplanen när det lades förhållandevis stor vikt vid det i 
den gamla kursplanen? Kanske ville man fokusera historiekurserna än mer mot 
behandlandet av det historiska källmaterialet än tidigare och lämna hur man ser 
källkritiskt på dagens informationssamhälle åt ämnet samhällskunskap. Vi såg tydligt 
skillnaden mellan kursplanen och ämnesplanens kursmål i Bergs (2003) 
innehållsmässiga nivå när det kommer till hur mycket historia ska kopplas till 
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dagsaktuella händelser.  

Analys 

LPF 94 ger direktiv om att eleverna ska kunna granska olika sorters fakta. De ska i 
den granskningen kunna se olika förhållanden och konsekvenser. Läroplanen säger 
även att eleverna ska bli mer vetenskapliga i sitt arbetssätt. I kurserna Historia A och 
Historia B, i 1994 års kursplan, kan vi hitta mål som täcker dessa riktlinjer från 
läroplanen. Historia A lägger vikt vid att eleverna ska kunna utgå från historiska 
perspektiv, tolka orsakssammanhang och förändringsprocesser samt kunna 
formulera egna tankar i historiska frågor. Historia B lägger sin vikt vid att eleverna 
kan jämföra företeelser i dagens samhälle med historiska händelser samt kunna göra 
historiska jämförelser över tid och rum.  

Jämför vi sedan med 2011 års ämnesplan så ser vi att det finns inslag av analys i alla 
tre kurser. Historia 1B:s mål säger att eleverna ska kunna ge olika förklaringar till 
historiska förändringsprocesser samt få arbeta med olika historiska källmaterial som 
visar på människors roll i olika historiska sammanhang och ger olika perspektiv 
utifrån skilda levnadssituationer. Historia 2A lägger vikt vid att eleverna ska arbeta 
med historiska begrepp och förklaringsmodeller, medan Historia 3 säger att eleverna 
ska arbeta med olika globala förändringsprocesser specifikt under 1800- och 1900-
talen. De ska då även se hur dessa globala förändringsprocesser ger konsekvenser på 
lokal eller regionalnivå.  

Vi kan se här att kursplanen och ämnesplanen har olika spridning över kurserna. I 
kursplanens kurser är det endast i Historia A och Historia B som eleverna ska ha visst 
fokus på att analysera olika händelser, förändringsprocesser och företeelser. I 
ämnesplanen finns dessa mål med i alla tre kurserna. Det övergripande innehållet i 
målen skiljer sig inte så mycket mellan kurserna i kursplanen från kurserna i 
ämnesplanen. Det lilla man kan se är att målen i ämnesplanen är mer specifika i vad 
som ska vara med i undersökningen. Till exempel målet i Historia tre som berättar att 
innehållet ska gälla förändringsprocesser under 1800- och 1900-talen. I Historia 1B 
finns det ett antal exempel till målen som visar på vad man kan behandla i kursen. 
Däremot finns det inte några specifikationer för målet i Historia 2A. Dessa 
specifikationer saknas helt i kursplanens kurser Historia A och Historia B. Varför 
man valt att i den nya ämnesplanen att ge dessa specifikationer är svårt att veta. 
Kanske vill man hjälpa lärarna i deras undervisning, kanske tror man att 
undervisningen på grund av detta blir mer likvärdig för alla elever eller så kanske 
man tror att man genom att specificera lärande målen kommer bort från flumskolan.  

På den innehållsmässiga nivån finns det inga större skillnader mellan kursplanen och 
ämnesplanen. Det är lite som med kriterierna under källkritiken att kursplanens 
kriterier är mer inriktade till att länka ihop historien med dagsaktuella händelser än 
vad ämnesplanen är. Det är under regelnivån som de stora skillnaderna finns. 
Kurserna Historia 1B och Historia 3 i ämnesplanen saknar helt regelmässiga ord. Det 
finns inget som säger hur innehållet i de kriterierna ska bearbetas eller arbetas med. I 
kursplanens kurser Historia A och Historia B ska eleverna jämföra, diskutera och 
skildra medan man i ämnesplanens kurs Historia 2A enbart vill att eleverna ska 
tillämpa.  

Om vi tittar på litteraturen så säger bland annat Hermansson Adler (2004) att 
diskussion är viktigt för att utveckla ämnet historia. Han säger även att ämnets 
utveckling går mot en mer analyserande, diskuterande och argumenterande 
undervisning. Man kommer längre och längre ifrån det han kallar för det sokratiska 
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lärar-elev samtalet och mer mot Deweys deliberativa samtal.  

I kursplanens kurser Historia A och Historia B kan vi se det Hermansson Adler (2004) 
pratar om. Eleverna ska analysera, diskutera, komma med egna tankar och jämföra 
olika historiska processer, händelser och företeelser. Man kan se att det ges utrymme 
för Deweys deliberativa samtal och det gör att både ämnet som sådant kommer att 
utvecklas men även eleverna kommer att komma framåt i sin kunskapsutveckling. Vi 
ser inte samma tendenser i ämnesplanens kurser Historia 1B, Historia 2A och 
Historia 3. Detta i och med att målen inte innehåller orden analysera, jämföra eller 
diskutera. Eleverna ska studera olika förändringsprocesser och förklaringsmodeller, 
vilket ger möjligheter till analys och diskussion, men man kan tänka sig att 
analyserandet och diskussionerna kan falla bort från undervisningen då det inte 
specificeras i undervisningsmålen att det ska ingå i undervisningen.  

Tittar vi på de två undervisningsstrategierna som Nygren (2009) presenterar så kan 
vi se att kursplanen från 1994 är mer inriktad mot den samhällsvetenskapliga 
undervisningsstrategin än ämnesplanen från 2011. Målen i både Historia A och 
Historia B säger tydligt att man ska koppla historiska händelser och företeelser till 
dagens händelser. Nygren (2009) fick i sin undersökning fram att den 
samhällsvetenskapliga undervisningsstrategin var något som var väl etablerat i 
Sveriges skolor. Detta skulle kunna förklaras med att kursplanen inbjuder till det 
sättet att undervisa på.  

2011 års ämnesplan är däremot mer inriktad mot den flerperspektivistiska 
undervisningsstrategin. Alla tre kurserna har mål som säger att eleverna ska arbeta 
med olika förändringsprocesser. Det finns här konkreta exempel på olika 
förändringsprocesser som eleverna kan arbeta med och de kan även titta på dessa 
utifrån olika samhällsgrupper eller geografiska grupper.  

Det är intressant att det bara är den nya ämnesplanen som är mest inriktad mot 
flerperspektivism och inte den gamla kursplanen. Nygren(2009) såg i sin 
undersökning att flerperspektivismen för undervisningen framåt men att den inte är 
väl etablerad i svensk undervisning än. Kanske kommer flerperspektivismen bli mer 
etablerad som undervisningsstrategi nu när ämnesplanen ger har mer av det som 
fokus.  

Historiemedvetenhet 

Läroplanen LPF 94 skriver att det är skolans uppgift att hjälpa eleverna finna en 
identitet. Identiteten ska innehålla både det typiska svenska men även inslag av det 
nordiska, europeiska och det globala. Eleverna ska även ha kunskaper om centrala 
delar i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet. Läroplanen pekar även 
på att eleverna ska ha kunskaper om nationella minoriteters historia samt att 
eleverna ska ha kunskaper om internationell samverkan och globala samband ur ett 
historiskt perspektiv för att få en förståelse för dagens händelser. I kursplanens tre 
kurser Historia A, Historia B och Historia C finns det inslag av historiemedvetande. 
Historia A lägger sin vikt vid att eleverna ska få en förståelse för vanliga epokbegrepp, 
centrala historisk begrepp, olika historiska skeenden och hur man ska se dem från 
olika perspektiv samt övergripande drag i den historiska utvecklingen. Historia B 
fokuserar på att eleverna ska kunna visa på att olika historiesyn kan ge olika 
historiska bilder. I Historia C ska eleverna utifrån olika historiesyner och perspektiv 
kunna förklara historiska skeenden och identifiera olika historiesyner.  

Tittar vi på ämnesplanens kurser så har Historia 1B som mål att eleverna ska känna 
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till den europeiska epokindelningen, industrialisering och demokratisering under 
1800- och 1900-talen samt hur olika individer och grupper använt sig av historien. 
Historia 2A ska ge eleverna en möjlighet att fördjupa sig i olika historiska 
frågeställningar. De ska även känna till hur historia används inom olika kulturformer. 
I kursen Historia 3 ska eleverna känna till hur historia används inom 
kulturarvssektorn.  

Jämför vi kurserna Historia A och Historia 1B på den innehållsmässiga nivån ser vi 
att målen i Historia 1B har blivit mer specifika än målen i Historia A. Man har gått 
från att eleverna ska lära sig grundläggande drag i den historiska utvecklingen, 
vanliga epokbegrepp och centrala historiska begrepp till en specificerad lista på exakt 
vad som ska ingå. I Historia 1B presenterar man de epoker som ska arbetas med från 
förhistorisk tid till upplysningen. Sen lägger man ett speciellt fokus på 
industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen. Här ger man 
exempel på olika historiska begrepp som man kan studera närmare, så som migration, 
kolonialism, fredssträvanden och jämställdhet. Totalt har man gett exempel på 12 
stycken begrepp. Eleverna ska även lära sig om långsiktiga historiska perspektiv på 
förändrade maktförhållanden och hur historia har använts av olika individer och 
grupper. Innehållsmässigt har inte kursen Historia 1B ändrats så mycket från 
Historia A. Det är några nya fokus men den största skillnaden är att läraren inte kan 
välja fritt vilka begrepp och epoker som ska ingå i kursen.  

På den innehållsmässiga nivån ser vi att kursen Historia 2A och Historia B skiljer sig 
helt åt i fråga om mål kring historiemedvetande. I Historia B ska eleverna visa hur 
olika historiesyner ger olika historiska bilder medan man i kursen Historia 2A ska 
göra en tematisk fördjupning kring historiska frågeställningar samt hur historia 
används inom olika kulturformer, så som film, litteratur och musik.  

Historia C och Historia 3 skiljer sig även de helt åt på den innehållsmässiga nivån. 
Historia C fokuserar på att eleverna ska kunna identifiera och förklara skeenden med 
hjälp av historiesyn. Däremot lägger Historia 3 sitt fokus på att eleverna ska veta hur 
historia används inom kulturarvssektorn, det vill säga arkiv, biliotek och muséer. 
Anledningen till denna skillnad kan vara att man helt gjort om kursen Historia 3 så 
att den fokuserar mer på vetenskaplig undersökning, där man då använder sig av till 
exempel arkiv i den processen.  

Tittar vi sedan på regelnivån så kan vi inte se några större betydande skillnader. I 
kursplanen ska eleverna beskriva och förklara medan de i ämnesplanen ska göra 
fördjupningar och problematisera. I en fördjupning ingår att både beskriva och 
förklara men det som är nytt är att eleverna även ska problematisera.  

Jensen (1997) lyfter upp historiemedvetandet som ett av nyckelbegreppen i 
historieämnet och att det finns fem olika processer inom historiemedvetandet, 
historiemedvetande genom identiteter, mötet med det annorlunda, som socio-
kulturell lärprocess, som värde och principförklaring och historiemedvetande som 
berättelse. Den första processen historiemedvetande genom identiteter har teckning i 
läroplanen men det är bara kursen Historia 1B som tar upp identiteter som en del i 
historieundervisningen. Den andra, tredje och femte processen är de som har mest 
teckning i alla kurserna i både kursplanen och ämnesplanen. Process nummer fyra 
som handlar om etik och värden är något som genomsyrar hela den svenska skolan 
och därmed även historieundervisningen. Men det finns ingen direkt koppling i 
varken kursplanen eller ämnesplanens kurser.  

Hermansson Adler(2004) tar upp tre perspektiv inom historieämnet. Det är det 
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genetiska och det genealogiska perspektiven som är kopplade till 
historiemedvetenhet. Det strukturella perspektivet hänger främst ihop med analys. 
Det genetiska perspektivet ser man tydligast i Historia A och Historia 1B. Det är i de 
kurserna som eleverna ska få övergripande kunskaper om historien och dess 
kronologi. Det genealogiska perspektivet ser vi tydligast i kursen Historia 1B och 
Historia 2A. Där det tydligt står att eleverna ska se hur individer använt historia i 
olika sammanhang samt att eleverna ska göra en tematisk fördjupning kring 
historiska frågeställningar för till exempel individer och grupper. 

Hermansson Adler (2004) avslutar med att säga att historieämnet har genomgått en 
förändring från att ha kretsat kring enskilda individers gärningar till att mer beskriva 
övergripande historiska förändringsprocesser. Denna förändring är inget vi kan se 
genom att studera kursplanen från 1994 och ämnesplanen från 2011. Den 
förändringen kan ha skett i till den förra skolreformen som ledde fram till 1994 års 
kursplan. Men det är inget som täcks av denna undersökning.  

Zander (1997) pratar om vikten av identitet. Läroplanen LPF 94 tar även den upp 
vikten av identitet. Däremot kan man inte hitta mycket av det i kurserna i kursplanen 
eller i ämnesplanen. Det finns endast ett mål som nämner ordet identitet och det är 
ett mål i kursen Historia 1B. Där står det att eleverna ska känna till betydelsen av 
historia i formandet av identiteter. Man kan fråga sig varför det inte läggs mer vikt 
vid identiteter i historieundervisningen när både forskningen och läroplanen tar upp 
det som en viktig faktor? 

Zander (1997) menar även att historieundervisningen har blivit mer komplex och mer 
internationell. Detta kan styrkas med hjälp av alla kurserna i både kursplanen och 
ämnesplanen då det är mycket fokus på att man ska studera historia på många olika 
nivåer. Till exempel på både lokal, nationell och global nivå. Man ska även studera 
olika slags historia så som miljöhistoria, kulturhistoria och lokalhistoria.  

Nygren (2009) tar upp en undervisningsstrategi i sin undersökning som kan kopplas 
till historiemedvetande. Nämligen narrativ historia eller storytelling. I och med att 
läraren i sin undervisning ska ge eleverna en förståelse för olika epoker, deras 
tidsbundenhet och olika förändringsprocesser, kan det vara ett bra sätt att använda 
sig av storytelling för att levandegöra historien för eleverna. Det kan vara svårt för 
eleverna att få grepp om historia i och med att mycket som man studerar är 
främmande i form av till exempel levnadsätt och teknisk utveckling. Nygrens (2009) 
studie visar att lärarna tyckte att eleverna fick en större känsla för historien med hjälp 
av storytelling.  

Bergs (2010) studie av lärarnas ämnesförståelse har lett till att han kommit fram till 
att lärare har olika inställningar till historieämnet. Vissa binder sig väldigt vid vad 
styrdokumenten säger att de ska göra. Detta leder till att lärarna låter eleverna 
studera mycket kronologi och enskilda aktörer. Andra låter eleverna göra egna 
kopplingar och frågeställningar till historien. Eleverna skapar då en historisk 
identitet. Grovt kan man säga att 1994 års kursplan är mer inriktad mot den 
identitetsorienterade ämnesförståelsen som hjälper eleverna skapa en identitet. 2011 
års ämnesplan är mer inriktad mot den bildningsorienterade ämnesförståelsen där 
elever studerar mer kronologi. Detta kan bero på att ämnesplanen är mer specificerad 
i vad eleverna ska kunna och vad undervisningen ska innehålla. Slutligen tar Berg 
(2010) upp att historieämnet har blivit mer komplext än tidigare. Detta är något som 
man ser tydligt i förändringen från 1994 års kursplan till 2011 års ämnesplan, då 
ämnesplanen är mer specificerad i vad som ska ingå i undervisningen.  
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Diskussion 

I diskussionen kommer vi först att diskutera den metod vi valt att arbeta utifrån, dess 

förtjänster och brister. Sedan kommer vi diskutera resultatet och litteraturen utifrån vad vi fick 

fram i resultatanalysen.  

Metoddiskussion 

Då vi valt att använda oss av Bergs dokumentanalys har vi, precis som vi tänkt kunnat 
se på dokumenten med olika ögon, med olika perspektiv och detta skapar en 
variation och som vi sett tidigare är variation något positivt i forskningen. Däremot 
skulle vi ha kunnat komplettera vår undersökningsmetod med intervjuer. Detta hade 
kunnat bli ett mycket intressant komplement till dokumentanalysen och den 
kvalitativa litteraturstudien. Enkäter hade kunnat besvara de frågor vi ställt, men vi 
tror inte att enkäterna hade besvarat dem på ett lika effektivt sätt som en intervju 
hade kunnat göra, ändå hade dessa metoder fungerat mer som komplement till 
dokumentanalysen som ändå är vår huvudsakliga metod. 

Litteraturstudien valdes för att ge oss en nå djupgående teoretisk grund som möjligt 
att stå på när vi skulle börja nysta i de olika styrdokumenten och för att vi sedan 
skulle kunna använda oss av dessa didaktiska teorier, för att på så sätt skapa en 
koppling mellan den litteratur vi valt och de dokument vi vill belysa. Litteraturen är 
således även den ett komplement till dokumentanalysen, dock fyller litteraturen en 
tydligare funktion än vad intervjuer eller enkäter skulle göra då tidigare källor på ett 
effektivt sätt hjälper oss att förstå hur andra tänkt när de studerat detta. Vidare kan 
man säga att den här metoden har hjälpt oss inte bara med att strukturera arbetet 
och att tolka dokumenten, utan den har också bidragit till att ge oss ett nytt sätt att 
tänka kring dokument som vi ser stora fördelar att implementera vid andra tillfällen. 

Källkritiken i den här uppsatsen har varit både lätt och svår att följa, då all litteratur 
vi använt kommer från auktoriserade människor inom de fält vi ville undersöka är 
materialet därför tillförlitligt, men som vi nämnde tidigare så har ju var författare 
alltid ett litet utrymme för tolkning, däremot kan man säga att det är deras tolkningar 
som i viss mån har hjälpt oss framåt, dels för att det är deras texter vi har läst, men 
också för satt det är genom deras tolkningar och exempel vi har kunnat se ytterligare 
dimensioner i den didaktiska teorin som hjälpt oss i undersökningsarbetet. 

En brist vi fann i dokumentanalysen var att vi inte kunde använda den till fullo då vi 
inte undersöker hela styrdokument. I och med detta kunde vi bara använda oss av 
några få av de nivåer som Berg tar upp som en del i dokumentanalysen. Ska man göra 
en liknande undersökning igen bör man kontrollera att man kan använda sig av fler 
nivåer i dokumentanalysen. I denna undersökning fungerade 
dokumentanalysmetoden till viss del men den gjordes inte rättvisa då den inte 
användes till fullo. Anledningen till att den inte kunde användas till fullo var att vi var 
tvungna att begränsa undersökningen för att den inte skulle bli för stor. Vissa urval 
gjordes för att begränsa undersökningen.  
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Resultatdiskussion 

Under undersökningens gång har vi funnit en del häpnadsväckande resultat, de 
olikheter vi har funnet har ideligen lett oss in på nya spekulationer.  

Skillnader mellan målen i kursplan och ämnesplan 

De direkta skillnader vi sett är först och främst den skiftande mängden källkritik. 
Historia A har inget kriterium som på något sätt berör källkritik och därför ingen 
direkt motivering till att detta ska beröras under kursens gång. Källkritik finns dock i 
Ämnesplanens motsvarande kurs: Historia 1 B. Kursplanen har fler kriterier till 
antalet som rör källkritik, men dessa kriterier är spridda över två kurser, Historia B 
och C. Ämnesplanens kriterier är färre men har en mer detaljerad formulering och 
finns utspridda över alla tre kurserna. Genom Gunnar Bergs innehållsmässiga nivå så 
såg vi tydligt att kursplanens kurser är inriktade på att eleverna ska knyta an historia 
till dagsaktuella händelser, något som helt saknas i ämnesplanen. I stället är 
ämnesplanens kurser mer inriktade på att eleverna ska få arbeta med olika slags 
källmaterial.  

I praktiken gör dessa skillnader en hel del för lärarnas undervisning. Dels måste man 
skaffa sig nytt material att arbeta med samt att lärarna nu får en kontinuitet i arbetet 
kring källkritik. Vi tror att det är en stor förbättring att eleverna får lära sig de 
källkritiska principerna tidigt och har det med sig genom alla deras studier i historia. 
Men denna förbättring tycker vi inte ska ske på bekostnad av kopplingen mellan det 
som händer idag och det som skett historiskt. Att man helt tagit bort den delen i 
kursmålen är inte alls bra då det troligen gör att den delen kommer att försvinna ur 
mycket av historieundervisningen generellt. Vi tycker det är viktigt, och det stöds av 
litteraturen, att eleverna lär sig koppla historiska händelser till sådant som händer i 
värden idag. Därför borde lite av det ha varit kvar i kursmålen. Om undervisningen i 
historia inte alls är förankrad i dagens samhälle så kan det hända att elevernas 
intresse försvinner. Dagens elever behöver en koppling till något de kan relatera till 
för att lättare ta till sig historiskt material.  

Vi ser även en stor skillnad i att ämnesplanens kurs Historia 3 har en mer 
vetenskapligt prägel än vad någon av kurserna i kursplanen har. Man har verkligen 
försökt närma sig sättet som högskolor arbetar på. Detta såg vi tydligt när vi jämförde 
kurserna i kursplanen med de i ämnesplanen på den regelmässiga nivån.  

Här ser vi en förhöjd arbetsbörda för lärare i undervisningen. De ska nu handleda 
eleverna genom en vetenskaplig process. Detta kräver mer då eleverna måste lära sig 
både olika metoder, källkritik, hur man strukturerar upp en undersökning och hur 
man ventilerar på en annan persons uppsats på ett objektivt sätt. Vi tror att den 
omställningen som lärarna kommer att ställas inför är stor och det kan gå ut över 
både elever och ämnet i sig. I och med att det största fokuset på vetenskaplig 
undersökning ligger i kursen Historia 3 så kan det hända att vissa skolor väljer att 
inte ge eleverna möjligheten att läsa den då lärarna inte kommer att ha tid att lära 
eleverna den vetenskapliga strukturen samt att handleda eleverna i deras arbete. Vi 
får hoppas att det inte blir så. Däremot är det otroligt positivt att man förbereder 
eleverna för det vetenskapliga tänket som de senare kommer att stöta på om de läser 
vidare på en högskola eller ett universitet. Om lärarna hittar ett sätt som fungerar 
tidsmässigt och belastningsmässigt så att de kan erbjuda eleverna Historia 3 så 
kommer eleverna ha stor nytta av det i framtiden.  

Kursplanen har ett mycket större fokus på att eleverna ska analysera historien och 
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genom olika perspektiv studera historien, dock är de kriterier som talar om detta 
mycket mer generellt formulerade än vad ämnesplanens kriterier är, då dessa 
innehåller flertalet utskrivna exempel på vad kursen ska innehålla för moment. Den 
innehållsmässiga nivån sa oss att innehållet inte skiljer sig nämnvärt mellan 
kursplanen och ämnesplanen. Detta gör att undervisningen av de kriterierna inte 
kommer att behövas ändras på särskilt mycket rent innehållsmässigt. Detta är 
positivt i och med att undervisningen i historia kommer att genomgå så stora 
förändringar ändå.  

I ämnesplanen finns inget ord som nämner att eleverna ska analysera, diskutera eller 
jämföra historia. Detta kan göra att det glöms bort i undervisningen eller så har man 
tänkt att det ska vara något underförstått då eleverna ska studera historiska 
förändringsprocesser, detta såg vi tydligt i den regelmässiga nivån. Vi är rädda för att 
man kommer att tappa bort analyserandet och diskuterandet i 
historieundervisningen nu när det inte specifikt står att man ska behandla innehållet 
på detta sätt. Det är en så viktig del av ämnet historia att man analyserar och 
diskuterar det material man använder sig av och tar till sig. Analys av historiska 
skeenden och förändringsprocesser är det som driver historieämnet framåt och man 
får inte tappa bort det i undervisningen. Det kommer bli lärarens uppgift att se till att 
eleverna arbetar med innehållet ur ett analyserande perspektiv även om det inte står 
specificerat i kursmålen.  

Historiemedvetenheten är tydligt i kursplanens Historia B där det talas om 
historiesyner och hur dessa kan användas i historiearbetet. I motsvarande kurs 
Historia 2A finns inte detta, istället är studiet av de olika historiesynerna reserverade 
för historia 3. Generellt kan vi se genom Bergs (2003)innehållsmässiga nivå att 
ämnesplanens kurser är mycket mer specificerade i vad undervisningen ska innehålla 
än vad kursplanens kurser är. Detta kan både vara bra och dåligt. Antingen hjälper 
det lärarna att ge alla en likvärdig undervisning eller så ger det lärarna mindre 
valmöjligheter i hur de ska utforma sin undervisning. Här har lärarna ett stort jobb 
framför sig i att försöka få med allt som står specificerat i kriterierna i 
undervisningen utan att det blir för ytligt. Om man bara försöker trycka in så mycket 
det går i undervisningen så blir det inte någon bra kvalité. Eleverna måste få en 
undervisning med kvalité och därför borde lärarna ha lite mer valmöjlighet i vad 
fokus ska ligga i undervisningen. Som man kan utläsa nu så ska hela historien från 
förhistorisk tid fram till upplysningen ha lika stor del i undervisningen som 1800- 
och 1900-talen. Det är en liten snedvriden uppdelning enligt oss. Man tar inte hänsyn 
till att olika elever och lärare för den delen ha olika intressen. Att gå igenom en flera 
tusen års historia på en halv kurs för att 200 års historia ska få den andra halvan är 
inte riktigt genomtänkt.  

Om vi till sist tittar på den regelmässiga nivån under historiemedvetenhet så har vi 
sett att de skillnader som finns är att man lägger mer fokus vid fördjupning och 
problematisering i ämnesplanen än vad man gjort i kursplanen. Detta går helt i linje 
med de resultaten vi visat ovan på att undervisningen går mot en mer vetenskaplig 
utveckling.  

Målen i kursplanen och ämnesplanens relation till läroplanen 

Tittar vi sedan på kursplanen och ämnesplanens relation till läroplanen kan vi se att 
den genomsyrar samtliga kurser i både kursplanen och ämnesplanen. Dock finns det 
ändå vissa markanta skillnader. Det märktes tydligt att analysen var mer central i 
kursplanens kurser och det framgick att läroplanens ord om hur analyser av olika 
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historiska händelser var tydligare i kursplanen. Ämnesplanen har en tydligare 
koppling till läroplanen när det gäller källkritik, då ämnesplanens mer explicita 
formuleringar hjälper läsaren att förstå att läroplanens önskan om nyttjandet av 
källkritik finns där.  

Ahonen (1997) säger att källkritiken som man arbetar med skolan kommer allt 
närmare de metoder man använder på högskolor och universitet. Då detta enbart 
finns i ämnesplanen kan vi med hjälp av litteraturen se en tydlig utveckling i den 
riktningen. Denna koppling ser inte alls i 1994 års kursplan.  

Vi ser även att läroplanens direktiv om att eleverna ska finna en identitet endast finns 
med som mål i ämnesplanens kurs Historia 1B. Identitet, som Jensen (1997) menar 
är en oerhört viktig del i historieämnet och hur det blir legitimt för eleverna. 
Kursplanen nämner inte detta alls. Zander (1997), Jensen (1997) med flera nämner 
vikten av förståelsen för historiska identiteter, men då det bara är Historia 1 B som 
har anammat är forskningens påverkan på området minimal. 

Överlag så har både kursplanen och ämnesplanen starka kopplingar till läroplanen. 
Skillnaderna ligger i vilka delar i läroplanen som de är starkast kopplade till. Vi tror 
att skillnaderna i vad de är kopplade till i läroplanen har att göra med vilket fokus 
som finns i antingen kursplanen eller ämnesplanen. Till exempel så har vi sätt att 
ämnesplanen är mer kopplad till vetenskapliga studier och källkritiska analyser än 
vad kursplanen är. Kursplanen i sin tur är kopplad till identiteter och historiesyn. Vi 
tror inte att det faktum att ämnesplanen har ett annat fokus än kursplanen kommer 
att påverka hur man ser på läroplanen i undervisningen. Däremot kommer det 
skiftade fokus märkas i undervisningen i form av kurs kriterierna.  

Målen i kursplanen och ämnesplanens relation till historiska 
didaktiska teorier 

Den didaktiska litteratur vi valt har visat att det genealogiska perspektivet 
(Hermansson Adler 2004) fortfarande dominerar historieundervisningen och detta 
är också ett direkt bevis på att den samhällsvetenskapliga historien (Nygren 2009) 
fortfarande används mycket frekvent i klassrummet, vilket vi ser i 1994 års kursplan, 
och att det enligt forskningen inte kommer att ändras inom en snar framtid. Dock ser 
man tendenser till att 2011 års ämnesplan ger mer möjlighet till flerperspektivistiska 
undervisningsstrategier än vad 1994 års kursplan gjort.  

Diskussion i klassrummet har en mycket framstående position i kursplanen, och 
detta menar bl.a. Hermansson Adler (2004) är mycket viktigt för både elevernas som 
skolämnets utveckling. Ämnesplanen har inte ett lika tydligt fokus på diskussioner 
som metod för lärande utan talar istället om hur olika händelser kopplas samman 
med hjälp av teoretisk analys. 

Resultaten vi fått fram kan bero på att forskningen har gått framåt. Man ser tydliga 
tendenser till att många delar av det forskningen tar upp som viktiga 
ämnesdidaktiska teorier faktiskt finns med i 2011 års ämnesplan. Som vi nämnt 
tidigare kan det finnas vissa orosmoment med den nya ämnesplanen då den är 
oerhört specificerad. Det ska bli intressant att se hur ämnesplanen kommer att 
överföras till praktiken ute i skolorna. Vi tror till exempel att undervisningen kommer 
att gynnas av att ha ett arbetssätt, när det framförallt kommer till källkritik, som är 
mer likt hur man arbetar på universitet och högskolor. Man måste även, så som 
litteraturen säger, levandegöra historien för eleverna så de kan ta till sig och få ett 
grepp om historia ämnet. Vi tror att i och med att man har belagt de ändringar man 
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gjort från kursplanen till ämnesplanen i aktuell forskning, kommer undervisningen i 
historia att bli bättre. Det finns vissa saker som forskningen säger borde lyftas fram 
mer, men som inte gör det. Men hänger man som lärare med i forskningsläget så kan 
man implementera de sakerna i undervisningen i alla fall. Det är viktigt att man 
lyssnar på vad forskningen säger inom det didaktiska området när man gör nya 
styrdokument, då det man bestämmer i teorin även måste fungera i praktiken. Vi tror 
att 2011 års ämnesplan kommer att fungera i praktiken så småningom.  

Det vi lärt oss av uppsatsen är att skolan är i ständig förändring. Styrdokumenten 
behöver uppdateras för att undervisningen ska bli aktuell och följa med i det rådande 
forskningsläget. Trots att det ibland görs förhållandevis radikala förändringar i 
kurskriterierna, följer man det didaktiska forskningsläget. Det gör i sin tur att 
ändringarna har en större legitimitet hos lärarkåren.  

Nya forskningsfrågor 

Exempel på hur man kan föra denna undersökning vidare är att om några år 
undersöka hur lärare i praktiken tycker att undervisningen har förändrats i och med 
2011 års ämnesplan.  

Man kan även göra en större undersökning där man tittar på fler styrdokument. Man 
kan även titta på styrdokumentens utveckling över en längre tid.  

Något annat som skulle vara väldigt intressant tär att göra en intervjustudie med de 
politiker som utformat de nya styrdokumenten.  

Pedagogisk relevans 

Uppsatsens pedagogiska relevans ligger i att man får en tydlig överskådlig bild av hur 
den nya ämnesplanen skiljer sig från den gamla kursplanen. Detta gör att både 
verksamma lärare och nyexaminerade lärare kommer kunna se hur de ska utforma 
sin undervisning och vad de ska lägga fokus på gentemot hur det var med den gamla 
kursplanen.  

Det kan även vara intressant för lärarutbildare att veta vilket fokus man lägger i den 
nya ämnesplanen så de kan ge lärarstudenterna rätt redskap.  
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Bilaga1 

I bilaga 1 finns alla mål, i dess fullständiga form, från kurserna Historia A, Historia B 
och Historia C (1994 års kursplan). Målen är uppdelade mellan de tre 
undersökningsområdena källkritik, analys och historiemedvetenhet.  

Kursplan Historia 1994 års skolreform 

Källkritik 

Historia B 

 Kunna visa på de källkritiska komplikationerna i en beskrivning av såväl 
dagsaktuella som historiska skeenden och situationer 

(http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3103/titleId/HI
1202%20-%20Historia%20B) 

Historia C 

 Kunna tillämpa källkritiska principer på både historiskt och dagsaktuellt 
material 

 Ha kunskap om olika källor och arkiv 

 Kunna diskutera trovärdigheten i allt det som kan utgöra underlag för 
historiska framställningar 

 Kunna förstå källkritikens betydelse i dagens informations- och 
mediesamhälle 

(http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3865/titleId/HI
1203%20-%20Historia%20C) 

Analys 

Historia A 

 Kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv 

 Kunna formulera sina tankar i historiska frågor 

 Kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom 
historiska förändringsprocesser 

(http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI
1201%20-%20Historia%20A) 

Historia B 

 Kunna skildra och jämföra händelser och företeelser i dagens värld lokalt, 
regionalt, nationellt och globalt utifrån ett historiskt perspektiv 

 Kunna göra historiska jämförelser över tid och rum 
(http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3103/titleId/HI
1202%20-%20Historia%20B) 

Historiemedvetenhet 

Historia A 

 Känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen 

 Förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3103/titleId/HI1202%20-%20Historia%20B
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3103/titleId/HI1202%20-%20Historia%20B
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3865/titleId/HI1203%20-%20Historia%20C
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3865/titleId/HI1203%20-%20Historia%20C
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI1201%20-%20Historia%20A
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI1201%20-%20Historia%20A
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3103/titleId/HI1202%20-%20Historia%20B
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3103/titleId/HI1202%20-%20Historia%20B


 33 

begrepp 

 Kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i 
den historiska kunskapens tidsbundenhet 

(http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI
1201%20-%20Historia%20A) 

Historia B 

 Kunna visa hur olika slags historiesyn ger olika historiska bilder 
(http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3103/titleId/HI
1202%20-%20Historia%20B) 

Historia C 

 Kunna förklara ett historiskt skeende från skilda historiska perspektiv och med 
olika historiesyn 

 Kunna identifiera och beskriva historiesyn i historiska framställningar 
(http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3865/titleId/HI
1203%20-%20Historia%20C) 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI1201%20-%20Historia%20A
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI1201%20-%20Historia%20A
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3103/titleId/HI1202%20-%20Historia%20B
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3103/titleId/HI1202%20-%20Historia%20B
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3865/titleId/HI1203%20-%20Historia%20C
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3865/titleId/HI1203%20-%20Historia%20C
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Bilaga 2 

I bilaga 2 finns alla mål, i dess fullständiga form, från kurserna Historia 1B, Historia 
2A och Historia 3 (2011 års ämnesplan). Målen är uppdelade mellan de tre 
undersökningsområdena källkritik, analys och historiemedvetenhet.  

Ämnesplan Historia 2011 års skolreform 

Källkritik 

Historia 1B 

 Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån 
källkritiska kriterier och metoder.  

(http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf) 

Historia 2A 

 Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel 
arkivmaterial, pressmaterial och databaser, sam utgångspunkt för behandling 
av historiska frågeställningar 

(http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf) 

Historia 3 

 Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial, 
till exempel genom arkiv, muntlig historia eller digital media. 

 Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika 
typer av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, 
socialhistoria eller miljöhistoria. 

 Hur undersökningar baserade på primärkällor utifrån en formulerad historisk 
frågeställning genomförs samt hur resultatet kan sammanställas, presenteras 
och ventileras. 

(http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf) 

Analys 

Historia 1B 

 Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 
förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till 
exempel befolkningsutveckling, stadsbildning, jordbrukets utveckling och 
olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.  

 Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, 
kulturella förändringar, eller kvinnors och mäns försök att förändra sin eller 
andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, 
etnicitet, generation, kön eller sexualitet.  

(http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf) 

Historia 2A 

 Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika 
historiska frågeställningar 

(http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf
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Historia 3 

 Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta 
förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional 
eller lokal nivå. 

(http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf) 

Historiemedvetenhet 

Historia 1B 

 Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. 
Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och 
upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska 
tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån 
valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige 
under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon 
utomeuropeisk kultur 

 Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige 
och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till 
exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, 
internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också 
kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. 
Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika 
historiska förklaringar till dem. 

 Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. 
Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika 
föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i 
aktuella konflikter. 

Historia 2A 

 Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för 
individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration 
och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och 
människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till 
naturen. 

 Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska 
teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom 
olika former av ungdomskultur. 

Historia 3 

 Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek 
och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv. 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/39/50/Gymgemensamma.pdf

