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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker utvecklingen av ämnena svenska och historia från Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94) och till Läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Lgy 11). Syftet 

är att synliggöra hur ämnena och deras specifika värderingar och traditioner påverkar 

styrdokumenten. Undersökningen baseras på uppfattningen att olika ämnen för med sig olika 

ämnestraditioner i form av värderingar, kunskapssyn, bedömningssätt etc. För att möta syftet 

analyseras kursplanerna individuellt och gentemot varandra. Analysmetoden är snarast en diskursiv 

kvalitativ textanalys av de aktuella kursplanerna med en för undersökningen konstruerad 

analysmodell baserad på tidigare forskning knuten till läroplansteori, skolutveckling, 

ämnestraditioner och ämnesspecifik kunskapssyn.  

Undersökningen visar att svenskämnet i Lgy 11 minskat sin tidigare starka uppdelning mellan 

färdighets-och bildningsfokuserat ämne, ofta synliggjort med åtskillnad mellan språkträning och 

litteraturstudier. Uppdelningen är dock inte helt försvunnen. Vidare är färdighets-och 

bildningsinnehållet mer integrerat i Lgy 11, något som också är sant för historieämnet, vilket där 

syns genom ett i Lgy 11 utökat fokus på historisk metod och tillämpad källkritik. Detta bidrar till 

en ökad koppling till samhället utanför skolan i båda ämnena. Undersökningen synliggör också 

olika kunskapssyn hos de två ämnena, där svenskämnet fokuserar på förmåga medan historieämnet 

fokuserar på förståelse. Analysen visar också att kursplanerna i Lgy 11 är mer standardiserade och 

jämförbara, vilket i sin tur synliggör hur centrala stoffdirektiv förekommer som centralt innehåll i 

historieämnet men undviks i svenskämnet. Specifikt för historieämnet är också att det upplever 

samma problematik med likvärdig utbildning i och med sin i Lgy 11 nya status som kärnämne som 

svenskämnet haft i tidigare läroplaner. Slutligen påvisar undersökningen en problematik i synen på 

ämnena, vilken åtminstone i den forskning som ligger till grund för denna uppsats är utdaterad i 

och med Lgy 11. Detta gäller framför allt avsaknaden av etablerade postmoderna perspektiv på 

ämnena och på styrdokumenten. 
 
Nyckelord: Pedagogik, läroplansteori, kursplansanalys, ämnestraditioner, Lpf 94, Lgy 11, svenska, 
historia,  
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Inledning 

Utbildningsväsendet är tillsammans med ett fåtal andra samhällsinstanser den del av det 

organiserade samhället som berör alla medborgare under en stor del av deras liv. Skolgången 

utbildar och fostrar eleverna till sina framtida deltaganden i samhälle och arbetsmarknad, varför 

skolans styrdokument är en särskild angelägenhet för samhället. Styrdokumenten dikterar inte bara 

utbildningens innehåll, utan även det kulturella innehåll samhället vill tradera till nästa generation. 

Dessa läroplaner är uppbyggda kring flertalet olika ämnen och kurser, vilka kan sägas utgöra 

läroplaner inom läroplanen, eller mikrokosmos som speglar ett makrokosmos. Målbilden är 

rimligtvis att utforma en enhetlig läroplan, men frågan är hur pass mycket de olika ämnena skiljer 

sig åt. Enskilda författare gör stor påverkan på styrdokumentens – och därmed undervisningens – 

innehåll. Ämnes-och kursplanernas författare kommer från olika ämnesdiscipliner och 

ämnestraditioner. I sig är detta förstås en självklarhet; man uppdrar inte åt en matematiker att 

formulera mål och krav i Idrott och Hälsa för grundskolan. Frågan är hur författarnas 

ämnesmässiga hemvist påverkar deras del av styrdokumenten. En skillnad i synen på exempelvis 

kunskapstillägnan mellan två ämnen kan få stora effekter vid till exempel innehållsvärdering eller 

formuleringen av betygskriterier. För att uppnå en fullgod vetenskaplig förståelse för läroplanerna 

måste vi därför också analysera enskilda ämnen och kurser. 

Låt mig illustrera frågan med de senaste årens skoldebatt som exempel. Med stor skicklighet har 

de politiker som velat reformera skolan kritiserat den rådande läroplanen och dess implikationer 

för utbildningsväsendet genom att befästa begreppet ”flumskola” som gällande för svensk skola 

sedan 1990-talet. I kontrast till detta har ”kunskapsskola” ställts som eftersträvansvärd motpol. Om 

vi lägger själva sakfrågan åt sidan blir det relevant att fråga sig vad i styrdokumenten som ligger till 

grund för dessa två synsätt. Anta att ”flumskola” vore ett vetenskapligt etablerat begrepp. Skulle 

det i så fall bero på styrdokumentens övergripande mål och utformning, eller stammar idén om det 

flummiga ur ämnen som genom sina enskilda kursplaner korrumperar kunskapsambitionen hos 

politiker och Skolverkets tjänstemän? 

Föreliggande studie ska förstås inte debattera frågan huruvida svensk skola är flummig eller inte, 

ej heller ska studien ingående behandla samhällsdiskurs, men problemformuleringen är besläktad. 

Vilken roll spelar egentligen ämnena i styrdokumentens utformning? Med grund i denna fråga ska 

denna uppsats utgöra en mindre undersökning av förhållandena mellan två ämnens kursplaner och 

skillnaderna som kan urskiljas dem emellan, samt vilken utveckling som skett sedan den förra 

läroplanen. De valda ämnena är svenska och historia, två ämnen som tack vare sin delade 

humanistiska och teoretiska grund torde ha hög jämförbarhet och som ligger mig själv nära. 

Förhoppningen är att studiens resultat ska kunna användas vid eventuell framtida forskning i 

ämnet, även om det vore väl sturskt att kalla den en pilotstudie. 
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Bakgrund 

Skolan är en av samhällets största angelägenheter. Det beror på att det är via utbildningen av nästa 

generation samhället försäkrar sin egen fortlevnad, såväl ekonomiskt som kulturellt. Helt kortfattat 

kan man tala om att skolan har två grundläggande uppgifter: Formandet av kvalificerad arbetskraft 

och kulturell reproduktion (Lundgren 1981: 41). Att det samhälleliga engagemanget för skolan är 

stort är därför ingenting konstigt. Utbildningsväsendet utsätts därför också för ständiga 

samhälleliga influenser traderade på många nivåer samtidigt, alltifrån på ett personligt plan genom 

enskilda lärare till politiska debatter och forskningstrender på ett mer långsiktigt makroplan. 

Skolämnena upplevs ofta som självklara. Såväl deras existens, upplägg och innehåll tas för givet, 

men den ofta förbisedda sanningen är att skolämnena är produkter av politisk, social och kulturell 

konstruktion (Goodson & Marsh 1996: 1ff). Denna ämneskonstruktion är rimligtvis inte heller 

något nytt, utan ingår i själva ämnet. Vissa forskare, bland annat Carlgren (2007), vill också gå så 

långt som att ställa frågan om ämnena utvecklats och förändrats så till den grad att deras funktion 

som indelningssystem är föråldrat. De två för den här uppsatsen aktuella ämnena är svenska och 

historia, vilka båda får räknas som relativt gamla ämnen då de varit med åtminstone sedan 

folkskolans införande och har därför funnits i den moderna skolan under hela dess etableringstid 

från folkskolans instiftande 1842. Under denna period sker som sagt förändringar i ämnena, främst 

genom att de går längre från akademien och mer mot ett renodlat skolperspektiv. Särskilt 

gymnasieskolan har under skolans etableringsperiod (och även än idag) varit strikt ämnesindelad 

och hämtat viss del av sin legitimitet från universiteten. (Román 2006: 18) Nedan redogör jag för 

de respektive ämnenas utveckling i skolväsendet. I och med att ämnenas struktur och innehåll 

ständigt påverkas av samhället är det viktigt att synliggöra ämnenas och skolans förändringar ur ett 

långsiktigt perspektiv. Anledningen därtill är inte bara att visa på att ämnenas uppbyggnad är långt 

ifrån självklara, utan framför allt för att föreliggande studie kräver att ämnena kan relateras till sin 

historiska kontext (Lundgren 1981). 

Historia 

Historieämnet har inom skolväsendet sitt ursprung som pedagogiskt verktyg (Långström 1997: 

55ff) snarare än renodlat ämne. I och med efterdyningarna av 1620 års riksdag, då kung Gustav II 

Adolf krävde att rikets gymnasier började undervisa i etik, politik och svensk lag, började dock 

ämnet dyka upp på lärosätena, för att 1649 ha etablerat sig tillräckligt för att bli obligatoriskt. Den 

tidens göticistiska historieundervisning skiljer sig dock markant från dagens. Först under 1700-talet 

och upplysningstiden börjar historieämnet under inflytande från den stärkta naturvetenskapen få 

utformningen av modern vetenskap. I och med 1820 års skolordning etableras historia som 

självständigt ämne och ingår i behörighetskraven till den högre utbildningen. Den vetenskapliga 

grenen av ämnet fick sin nuvarande utformning i och med Weibulls källkritik under 1900-talets 

början. I skolämnets krav från 1820-talet ingick kunskap om hela den svenska historien samt den 
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allmänna historiens huvudepoker, en stoffindelning som i stort gäller än idag. I denna tidiga 

formalisering av historieämnets innehåll finns ett starkt bildningsideal, något som fortfarande är 

centralt i ämnet (Lozic 2010: 95, 141). De förändringar som skett i innehållet är främst tillägget av 

källkritiska metoder. Dessutom har Asien och till viss mån Afrika inlemmats i vad som räknas till 

den allmänna historien (Långström 1997). 

Historieämnet har räknats till de ämnen som förlorat betydelse och utrymme under skolans 

moderna utveckling under 1900-talet (Långström 1997, Larsson 2001, 2011). I kapitlet Tidigare 

forskning går jag närmare in på enhetlighet och likvärdighet i skolan, vilket enligt Larsson (2011) 

bär skuld för historieämnets nedmontering då avvecklingen av realskolan och studentexamen 

bidragit till en långtgående nedtoning av ämneskunskaperna. Även om Larsson uppvisar viss 

tendensiositet är hans redogörelse (2011) för ämnets utveckling ingående och bör kunna tillskrivas 

en del tillit. För historieämnets del lyfter Larsson (2011) fram två större enskilda händelser under 

1900-talets skolutveckling. Enligt Larsson har dessa händelser påverkat ämnet negativt, och hans 

text är därför vinklad på att tendensiöst sätt. Det är relevant att synliggöra dessa utvecklingar, men 

det är inte denna uppsats uppgift att värdera dem, varför jag försökt att så långt det är möjligt 

undvika Larssons värderande språkbruk. Den första händelsen är effekterna på ämnet i och med 

Lgr 80 och tankarna kring orienterande ämnen som innebar en sammanslagning av flera ämnen i 

två olika block, det samhällsorienterade blocket och det naturvetenskapligt orienterade, kända som 

SO och NO. Även om blocken bröts upp i och med Lpo 94 har undervisningen på många skolors 

högstadium fortsatt bedrivas i SO/NO-form än idag. Denna indelning medför att de enskilda 

ämnena får mindre utrymme, och att de inte betygsätts individuellt. Larssons andra stora händelse 

är nedtoningen av ämneskunskapernas betydelse, vilken enligt Larsson pågått länge men som kan 

sägas fullbordas i och med omstyrning av lärarna under 1990-talet från ämnesspecialister till 

allmänpedagogiska handledare. Ett visst lyft kan i kontrast till dessa punkter avläsas i Lgy 11. Mikael 

Berg (2014) framhåller tre stora skillnader mellan Lpf 94 och den nya läroplanen. För det första 

har ett centralt innehåll tillkommit till kursplanerna vilket ökar de centrala kraven på innehållet. För 

det andra har historia blivit ett gymnasiegemensamt ämne där alla elever läser minst kursen Historia 

1a1. För det tredje fokuserar kursplanen i större utsträckning på historiemedvetenhet och arbete 

med källkritik. 

Historieämnet har således från sitt ursprung som pedagogiskt verktyg gått från att vara ett av 

folkskolans första självständiga ämnen med starkt uppfostringspatos under lång tid försvagats som 

självständigt ämne och tappat något av sitt bildningsinnehåll till förmån för färdighetskompetenser 

såsom källkritiskt arbete.  

Svenska 

Svenskämnet i skolan är inte en så stor självklarhet som dess status som modersmål kan få en att 

tro eftersom vetenskapens lingua franca under större delen av den tidigmoderna och moderna 

historien varit latin. Med det i åtanke är det inte särskilt underligt att det är först i och med 
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folkskolans införande under 1800-talet som modersmålet etableras i undervisningen (Lundström 

2007: 29f). I ämnets vagga låg fokus på en massiv grammatikundervisning i linje med de äldre 

skolformernas språkundervisning. Litteraturläsningen under 1800-talets första hälft är kraftigt 

begränsad och utgörs i princip enbart av religiösa texter. Under århundradets andra hälft kopplar 

staten ett hårdare grepp om skolans innehåll, och nationalstatsfostran börjar bli ett av litteraturens 

viktigaste syften. Redan här syns alltså den uppdelning i svenskämnet mellan ett färdighetstränande 

språkämne och ett bildande litteraturämne som ska följa ämnet genom hela dess utveckling och än 

idag utgöra en central del av dess identitet (Lundström 2007, Román 2006). Under 1900-talets 

första decennier, i högre grad efter första världskriget och definitivt efter andra dito, trängs de 

nationalstatsfostrande idealen undan och demokrati- och medborgarfostran tog dess plats 

(Långström 1997: 65ff). Under samma tid började ett bildningsideal göra sig gällande i skolan som 

lyfte fram nytta, bildning och humanism (Lundström 2007: 29f). Detta bildningsideal gällde alla 

utbildningsinstanser, även den annars så praktiskt fokuserade realskolan, och genomsyrade alla 

ämnen. Under denna period växte skönlitteraturens roll i svenskämnet och under 1930-talet tog 

”lämplig” skönlitterär läsning plats i skolans styrdokument (ibid). I och med andra världskrigets 

slut och fascismens fall i Europa tar de demokratibildande idealen över helt, vilket påverkar hela 

skolväsendet. Massutbildning av hela folket anses krävas för att försäkra sig om demokratins 

fortlevnad. För att uppnå massutbildning läggs hela utbildningsväsendet om. ”En skola för alla” 

blir målet (ibid). Det är nu den tidigare nämnda enhetligheten och likvärdigheten tar form som 

ideal för skolan. För svenskämnet innebär detta en utökning av sakprosa, fler moderna 

(arbetar)författare i litteraturundervisningen och ett ökat fokus på stilfärdighet. För första gången 

introduceras också världslitteraturen som begrepp i undervisningen (Lundström 2007).  

Trots denna enhetlighetssträvan ökar uppdelningen i svenskämnet. Nyttoidealet börjar succesivt 

under 1900-talet ta överhanden i skoldebatten vilket krävt större argumentation kring utbildningens 

upplägg, vilket inte sällan inneburit att bildningen åsidosatts (Román 2006: 32f). 1965 finns 

tendenser till uppdelning mellan ett lägre färdighetsämne för realskolan och ett högre 

bildningsämne för gymnasieskolan. I och med den enhetligt organiserade (men i linje-och 

ämnesinnehåll ännu differentierade) gymnasieskolans införande 1970 läste de olika linjerna svenska 

i ett, två eller tre år beroende på inriktning, vilket enligt Lundström (2007: 31f) vidare förstärkte 

uppdelningen i högt och lågt. Hansson (2011: 38, 104) går ännu längre och beskriver svenskan som 

i stort sett ett färdighetsämne från och med Lgr 68. Vidare tolkar Hansson framställningen av 

svenskämnet i Lpo 94 som först och främst ett färdighetsämne, där endast litteraturen kan 

förknippas med lust, och då endast på villkor att litteraturen kan legitimeras med personlig tillväxt 

och medborgarkompetens. Svenskämnet enligt Hansson är alltså inte bara uppdelat, den bildande 

delen av ämnet är markant bortprioriterad även på de studieförberedande programmen. 

Utvecklingen av svenskämnets uppdelning mellan gymnasieskolans linjer kan jämföras med 

historieämnets sentida förändring. I den nya läroplanen blir historia som bekant ett 

gymnasiegemensamt ämne men skillnaderna är stora beroende på program. Yrkesprogrammen 
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läser endast 50 poäng inom programmet medan exempelvis humanistiska programmet läser 200 

poäng i ämnet med en garanterad möjlighet att välja till ytterligare 100 poäng (Skolverket 2011). 

Enhetligheten är en komplex fråga som sällan kan besvaras genom endast ett perspektiv. Ett bra 

exempel är svenskämnet i Lpf 94. Det moderna postindustriella samhället kräver en ny typ av 

utbildning, vilket enligt Lundström är den främsta anledningen till de förändringar Lpo/Lpf 94 för 

med sig. I det postindustriella samhället krävs mer kvalificerad arbetskraft, vilket tvingar fram en 

mer enhetlig skola med ett mer abstrakt innehåll. Effekterna för svenskämnet blir stora, men 

Lundström påpekar att de inte stämmer helt överens med avsikterna. Trots en ökad betoning på 

valfrihet läser alla elever under Lpf 94 för första gången samma svenskkurs1 oberoende av program, 

och alla elever läser in grundläggande högskolebehörighet. Däremot har den bildande aspekten 

alltså minskat markant överlag (Hansson 2011). 

Likt historieämnet har svenskämnet genomgått stora förändringar sedan sin etablering som 

skolämne i folkskolan. I svenskan har bildningen fått stryka på foten, forskningen är dock inte helt 

enig om i hur stor utsträckning. Ämnet har också sedan länge en uppdelning mellan ett 

färdighetsämne och ett bildningsämne, vilket kanske kan vara orsaken till att bildningsidealet backat 

mer i svenskan än i historian. 

                                                 
1 Förutom de som läser Svenska som andraspråk. Denna åtskiljning är dock konsekvent. Eleverna som läser 

SvaS läser även de samma karaktärskurser inom SvaS oavsett program. 



 

10 
 

Tidigare forskning 

Läroplansteori är ett i jämförelse med många andra akademiska discipliner ett relativt ungt fält. I 

Sverige lades grunden till forskningsområdet i och med Urban Dahllöfs (1967) ramfaktorsmodell 

som teoretiserade förhållandet mellan undervisningens yttre omständigheter (Lundgren 2007: 24f). 

Sedan dess har disciplinen utvecklats till att senast under 1990-talet ha etablerats som ett stabilt 

forskningsfält. Kritik finns dock mot att utvecklingen av själva skolan har (åtminstone i USA) skett 

mer i form av teknologi, det vill säga utifrån praktiska erfarenheter, istället för att genom 

välgrundade pedagogiska teorier utvecklas som vetenskap (Beauchamp 1981: 1ff). Åtgärdandet av 

detta är i så fall en av läroplansteorins stora utmaningar. Föreliggande studie behandlar ämnena 

historia och svenskas framställning i läroplanerna Lpf 94 och Lgy 11 och tar därför avstamp inte 

endast i allmän läroplansteori utan främst i ämnesstudier. Ämnenas utveckling har redan kort 

presenterats i föregående kapitel. I detta kapitel redogör jag för den forskning om läroplaner och 

de aktuella ämnena som ligger till grund för min undersökning.  

Värderingar, sociala konstruktioner och kulturellt innehåll 

I och med läroplanens reproducerande syfte (Lundgren 1981) kommer den alltid bära med sig 

värderingar i sitt innehåll. Det är essentiellt för att samhället ska kunna förmedla önskvärd kultur 

till kommande generation. I vårt fall är exempel på sådant kulturellt innehåll skolans uppgift att 

fostra demokratiskt resonerande medborgare. Förutom de medvetna värderingarna innehåller dock 

läroplanerna alltid värderingar även på det subtextuella planet (Beauchamp 1981). Detta dels på 

grund av att läroplanerna har ett reproducerande syfte, men också för att en grupps eller individs 

agerande reflekterar dennes värderingar (ibid). Således kommer de värderingar som bärs av såväl 

författare som samhälle att bli en del i läroplanernas uppbyggnad. Dessa värderingar syns bland 

annat i innehållsval, innehållsformuleringar samt eventuella motiveringar och metodförslag-eller 

anvisningar. Beauchamp (1981: 91f) använder följande citat för att belysa detta faktum: 

 

”The heart of a culture is its universals. The heart of the universals is the values, or in 

other words, the rules by which people order their social existence. These rules, when 

built into the personalities of the individuals comprising the society, create the personality 

type peculiar to the culture. Hence, the heart of any satisfactory educational program 

consists of those basic values that give meaning to the purposes, plans and activities of 

the individual.” (B. Othanel Smith, William O. Stanley, and J. Harlan Shores, Fundamentals 

of Curriculum Development (rev. ed.; Yonkers-on-Hudson, NY.: World Book Company. 

1957): 85.) 

 

Oenighet råder dock kring hur stort avtryck värderingarna och det kulturella innehållet faktiskt gör 

i läroplanerna. Dels påpekar Beauchamp (1981) själv att det alltid uppstår debatt kring hur mycket 
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man medvetet ska skriva in, dessutom är det svårkontrollerat hur stor del av ämnesdisciplinernas 

länge traderade kulturella innehålla följer med in i kursplanerna. Andra forskare, som Lundström 

(2007), har teoretiserat om huruvida stor värdeladdningarna faktiskt är. Lundström menar att varje 

ny läroplan per definition måste bli lite mindre värdeladdad än den föregående, eftersom nya 

läroplaner bygger på de gamla och varje ny sådan hela tiden strävar efter mer enhetlighet och 

standardisering. Lundgren (1981: 50f) å sin sida menar dock att läroplanen utan undantag influeras 

av samhällets och författarnas värderingar, och Dahllöf (1967: 183) påpekar att olika författare 

följer olika normer. Således kommer läroplanerna aldrig helt dela sina föregångares värderingar. Att 

tänka sig att läroplanen skulle kunna vara helt objektiv är heller inte rimligt. Kontentan av dessa 

olika uppfattningar om ämnet måste bli att värderingar och omedvetet kulturellt innehåll i 

läroplaner är av vikt att studera, men att forskaren måste iaktta försiktighet när hen drar sina 

slutsatser. Särskilt intressant blir det att studera själva ämnena, eftersom olika tankar kring 

pedagogiken följer med i den sociala konstruktion som kursplanerna utgör (Goodson & Marsh 

1996). Eftersom det är genom ämnena läroplanen kanaliseras, alltså når ut till eleverna, är de viktiga 

referenspunkter i läroplansforskningen. Goodson & Marsh (1996: 41) menar att man genom studiet 

av enskilda ämnen kan uppnå en ökad förståelse av läroplanerna i stort. Detta blir möjligt främst 

därför att de konflikter och spänningar som uppstår mellan enskilda ämnen är konkreta 

mikroversioner av de som genomsyrar hela läroplanen.  

Ämnestraditioner 

Vad gäller det kulturella innehållet i ämnena är det nödvändigt att göra en översyn för respektive 

ämne. I detta stycke redogörs för vad tidigare forskning sagt om ämnestraditioner inom de aktuella 

ämnena, det vill säga vad de bär med sig i form av exempelvis kulturellt innehåll och hur det yttrar 

sig i form av kunskapssyn, akademisk identifiering, innehållsförändringar etc. Tidigare nämnde jag 

uppdelningen i ämnessyn mellan akademi och skola, där främst gymnasieskolan låg närmare 

akademin och hämtade legitimitet därifrån (Román 2006). Enligt Carlgren (2007) är denna 

uppdelning mellan akademi och skola närvarande i alla ämnen och medför olika synsätt på ämnet. 

Den akademiska traditionen är inriktad mot forskning och därmed på (det akademiska) ämnets 

essens, faktaproduktion-och reproduktion medan skoltraditionen är fokuserad på undervisningen 

och förmedlandet av de fakta forskningen producerar (Långström 1997: 54). Den samlade 

slutsatsen av detta blir att det inom gymnasieskolan finns en mer akademisk syn på ämnena än i 

grundskolan, och att en större del av ämnesidentiteten baseras på och legitimeras genom detta 

perspektiv.  

Historia 

En tydlig uppdelning fanns på 1960-talet även på högskolorna mellan två olika och 

komplimenterande ämnessyner hos blivande lärare. De blivande grundskollärarna såg 

historieämnet främst som medborgarfostrande medan gymnasielärarna snarare hade en 
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essentialistisk och mer högskolenära ämnessyn (Nordgren 2004: 346f). Denna syn traderades sedan 

till skolorna via lärarna. På gymnasienivå låg man således närmare ämnets akademiska tradition 

medan man i grundskolan identifierade sig mer renodlat med ämnets skoltradition. Nordgren 

menar dock att skoldebatten som fördes under 1970-talet trängde ut den berättande metodiken, 

vanlig bland gymnasielärarna, till förmån för den strukturalistiska utbildningssynen. Denna syn på 

historieämnet utgör en av de faser som enligt Berg (2014: 23ff) redogör för ämnets utveckling i den 

moderna skolan. Faserna går in i varandra men har under den moderna skolans utveckling varit 

dominerande under var sin period. Kännetecknande är även att varje ny fas uppkommit genom 

kritik mot den föregående. Inledningsvis råder den klassiska bildningen som ideal. Under denna fas 

är historieundervisningen främst moraliskt fostrande och förmedlar en bild av idealstaten till 

medborgarna. Under början av 1900-talet kommer i takt med demokratirörelsen kritik mot den 

klassiska bildningen, främst för att den anses alltför nationalistisk. Den objektivistiska 

historieundervisningen etableras i dess ställe och betonar värdeneutral kronologisk redogörelse. 

Objektivismen får sedan i sin tur kritik för att ha bristande urvalsprinciper och en alltför stor 

trängsel i stoffet. Detta föder den formella historieundervisningen, som för med sig ett ökat fokus 

på historisk färdighetsträning i form av arbete med främst källkritik, men även historisk metod. 

Under 1960–70-talen blir kritiken mot den formella undervisningen att den är alltför tom på 

innehåll, i linje med starka idéströmningar i samhället etableras den strukturalistiska 

historieundervisningen. Strukturalismen fokuserar på resursfördelning och samhällsstrukturer, 

vilket är en av anledningarna till att berättandemetodiken trängs ut, då strukturalismen inte har plats 

för historiska karaktärer av kött och blod. På senare tid har även strukturalismen kritiserats för att 

inte passa in i det postindustriella samhället, men finns ändock kvar i ämnet. Objektivismen och 

den formella undervisningen har dock lämnat kvarvarande spår i form av kronologisk ordning av 

stoffet och fortsatt högt värderande av det källkritiska arbetet. På senare tid har även den klassiska 

bildningen gjort sig påmind i form av demokrati-och moralfostran (Nordgren 2004: 348).  

Denna utveckling med återgång till det fostrande går väl ihop med den övergripande 

utvecklingen för gymnasieskolans kursplaner. Under programrevideringen år 2000 ändrades 

gymnasieskolans kursplaner till att bli mer lika grundskolans (Skolverket 2005). Grundskolan hade 

inom historieämnet haft en mer fostrande syn på undervisningens syfte. Oavsett hur mycket 

gymnasiet närmar sig grundskolan kommer dock akademiens inflytande alltid göra sig påmint i 

ämnena. En enkel förklaring är att ämnet traderas från akademiens kunskapstradition till läroplaner, 

anvisningar och läroböcker, för att sedan realiseras i undervisningen (Långström 1997). Även om 

ämnestexten på vägen utsätts för bearbetning, ofta med mål att göra den objektiv och enhetlig med 

övriga kursplaner, kommer de nyckelpersoner som utför bearbetningen lämna sitt avtryck. Såväl 

kursplanens nyckelpersoner som lärarna som omsätter kursplanen i praktik bär med sig akademiens 

influenser, även om intensiteten såklart varierar från individ till individ (ibid). I och med den ökade 

centraliseringen av ämnets innehåll i Lgy 11 får dessa nyckelpersoner mer inflytande över 
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undervisningen (Berg 2014) medan enskilda skolor och lärare får minskad autonomi (Lundgren 

1981: 43). Detta är givetvis inte unikt för historieämnet. 

Svenska 

Som tidigare nämnts finns inom svenskämnet en uppdelning mellan ett färdighetsämne och ett 

bildningsämne (bl.a. Román 2006). Denna uppdelning är central i ämnets identitet, och har starkt 

påverkat ämnets utveckling sedan dess etablering. Lundgren (1981: 48) talar om att 

utbildningssystemet skapas (grovt förenklat) genom att en syntes bildas mellan den styrande 

samhällsklassens vision och den försörjande klassens behov. Under 1900-talet har svenskämnets 

färdighetsdel mer och mer tagit över, och framför allt hos gymnasiets yrkesutbildningar har 

bildningsaspekten trängts undan. I och med att dessa elever sällan ställs inför den analyserande och 

reflekterande delen av ämnet missar de en stor del av den bildning och värdefostran det kan 

förmedla (Holmgren 2008: 113). Den styrande klassens vision går således en stor del av eleverna 

förbi vad gäller svenskämnet. Bristen på bildning, vilken ofta utgörs av litteraturhistoria och 

litteraturvetenskap, har påpekats göra potentiellt stor skada. Nordström (1995) menar förvisso att 

svenskämnets grunduppdrag är att lära ut färdigheterna läsa, skriva och tala, men även att hela 

ämnet vilar på litteraturen. Enligt denna uppfattning skulle det alltså vara litteraturen och 

bildningen som förankrar eleven i ämnet och gör ämnet till något mer än bara finslipning av 

modersmålet. 

Färdighetsfokuset står dock inte oemotsagt. Under 1970-talet fördes debatt emot 

färdighetsträningen, influerad av Deweys erfarenhetspedagogik ville man istället inrikta ämnet mot 

mer funktionell kommunikation (Lundström 2007: 32). Till viss del har de landvinningar den 

debatten vann hållt i sig till idag, när ambitionen inom ämnet i stort går ut på att försöka anpassa 

det till det postmoderna samhället, vilket innebär utökat utrymme för det visuella språket, samtalets 

roll och inte minst svenskan som kulturbärande (ibid). Inte minst i den sistnämnda aspekten finns 

en öppning för bildningen att åter ta plats i ämnet. Detta kulturperspektiv genomsyrar 

bildningsdelen av svenskämnet och har sedan 1980-talet stärkt såväl ämnets estetiska som dess 

bildningsmässiga sidor (Román 2006: 283f). Ett kvitto på att kulturarvet fortfarande är starkt 

sammanknippat med svenskämnets litteraturinnehåll är den kanondebatt som utbröt under mitten 

av 00-talet. Den litterära kanon, officiell eller ej, är kopplad till läroböckerna, som i sin tur är 

kopplade till akademien (Thavenius 1995: 119). 

Enhetlighet 

En påverkan som är gemensam för både svenskan och historian – eftersom det är övergripande 

för hela skolan – är enhetligheten och likvärdigheten som sedan mitten av 1900-talet varit 

skolutvecklingens främsta riktmärke (Larsson 2011). Enhetlighetstanken, som med tiden 

kompletteras av likvärdighetstanken, börjar ta plats efter andra världskriget och firar sin första 

triumf i och med Lgr 68 och den (på pappret) enhetliga gymnasieskolan. Några decennier senare 
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ställer, vilket redan nämnts, postmoderna strömningar krav på en större allmänbildning och ett mer 

abstrakt läroplansinnehåll med individen, vilket leder till än mer ökat fokus på enhetlighet i Lpo 94 

(Lundström 2007: 70f). Omsvängningen gick snabbt. Larsson (2011: 73) talar om en ideologisk U-

sväng inom det socialdemokratiska partiet i samband med läroplansreformerna under 1960-talet, 

vilket avbröt arbetet med det pluralistiska högstadiet och istället ställde kursen mot enhetsskolan, 

enligt Larsson en skola utformad för de svagaste elevernas behov. Lundström (2007: 70ff) menar 

att likvärdigheten för svenskämnet mellan yrkesförberedande och studieförberedande linjer sjönk 

i och med den enhetliga gymnasieskolan 1970, därför att linjeindelningen stärkte uppdelningen 

mellan det höga och det låga svenskämnet. Lundström menar också att enhetlighet och likvärdighet 

ställer alltjämt högre krav på större gemensam kunskapsgrund för alla elever, vilket får som följd 

att specialisering och yrkeskvalificering förskjuts uppåt i utbildningssystemet. Detta leder till att 

elever riskerar att ta gymnasie-eller yrkesexamen med bristande specialkunskaper, vilket drabbar 

högskolorna och näringslivet. 

Larsson (2011) kritiserar starkt enhetlighetsivern och tillskriver den stora delar av skolans brister. 

Huruvida denna skuldbeläggning stämmer är inte denna uppsats syfte att besvara, men som tidigare 

nämnts kan Larssons uppfattning inte helt åsidosättas. Flera förändringar i skolan går att härleda 

till enhetlighetstanken, däribland orienteringsämnena och den allmänna nedtoningen av 

specialisering både inom ämnen och hos lärare. Strävan efter enhetlighet har också fört de olika 

utbildningsformerna närmare varandra, särskilt har gymnasieskolan vid flera tillfällen närmat sig 

grundskolan (Román 2006, Skolverket 2005). Larsson framhåller dock själv att enhetligheten inte 

nödvändigtvis gått segrande ur alla debatter. Under kommunaliseringsdebatten på 1980-talet var 

en av de starkaste protesterna i riksdagen just att en kommunalisering av skolan äventyrade 

likvärdigheten i utbildningsväsendet (Larsson 2011: 88f). Kommunaliseringsreformen 

genomfördes, men läroplanerna som följde ett par år senare (Lpo/Lpf 94) fortsatte 

enhetlighetstanken (Lundström 2007: 144). Enhetlighet och likvärdighet är således inte helt 

självklara begrepp. Det rör sig om en vilja från statens håll att upprätta en enhetlig skola för alla, 

där alla elever uppnår en nationell likvärdighet i sin utbildning. På grund av politiskt klimat, 

ideologisk hemvist eller oklarheter i definitionen av begreppet, kan detta dock ta sig uttryck på olika 

sätt. I föreliggande undersökning kommer begreppen nyanseras och belysas från olika perspektiv i 

kapitlet Teoretiska utgångspunkter. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas grunderna för den analysmodell som presenteras i kapitlet Metod och 

avgränsning. Kapitlets syfte är att förklara de frågor efter vilka jag utför min analys samt precisera 

en del begrepp och eventuella otydligheter från de tidigare kapitlen, så att analysens resultat inte 

fördunklas av kvardröjande oklarheter. 

Ämnesemfaser 

I föreliggande undersökning kommer ämnesemfaser utgöra en stor del av analysen, varför 

begreppet kräver ett visst klargörande. I den här uppsatsen utgår jag från Románs (2006) variant 

av emfasbegreppet, vilket är anpassat för studier av svenskämnets litteraturundervisning och består 

av Färdighet, Bildning, Estetik och Erfarenhet. Románs emfasbegrepp är en utveckling och anpassning 

av en tidigare version, baserade på Östman (1995) och i förlängningen Roberts2. Östman och 

Roberts applicerade dock begreppet på naturvetenskap. Román grundar även sina begrepp till viss 

del på Malmgren (1986, 1996) och Thavenius (1995, 2004). Emfasbegreppet går i korthet ut på att 

beskriva var någonstans ett ämne lägger störst betoning i synen på vad som ska läras in och hur det 

bäst görs. De fyra emfaserna som används i detta fall skall inte betraktas som varandras absoluta 

motpoler, utan snarare som olika perspektiv som får mer eller mindre utrymme i innehållet. En 

viss porositet finns alltså potentiellt alltid mellan dem, de kan dock aldrig uppgå helt i varandra. 

(Román 2006: 72ff). Traditionellt sett kan man enligt Román se tydliga uppdelningar mellan olika 

emfasers utrymme i olika delar av skolväsendet. Hos skolformer inriktade mot yngre barn eller 

praktiska inriktningar har tonvikten legat på färdighet, i svenskans fall alltså grundläggande 

språkfärdigheter. Ju mer akademisk inriktning på undervisningen, desto mer plats tar 

bildningsemfasen, i svenskämnets fall har detta inneburit litterär och språklig bildning, det vill säga 

en fördjupning av utbildningen där språkfärdigheter tillämpas för att tillägna bildning och förståelse 

snarare än att utgöra undervisningens huvudämne. Bland flickskolorna var ofta den estetiska 

emfasen dominerande, med motiveringen att flickorna ändå inte förväntades studera vidare och 

därför kunde fokusera på det egna skapandet istället. Den fjärde emfasen, erfarenhet, kopplar 

Román till Dewey och folkbildning. Denna går i svenskämnet främst ut på att koppla kunskaper 

om språk och litteratur till den egna erfarenheten. I svenskämnet utgör färdighetsemfasen en 

ständigt närvarande grund av logiska skäl. I historieämnet skulle samma grund kunna tänkas utgöras 

av bildningsemfasen, givet ämnets bildningsideal (Lozic 2010). Emfasbegreppet såsom det används 

i föreliggande undersökning följer inte strikt Románs emfasbegrepp med anledning av att det 

appliceras inte bara på svenskämnet utan även på historieämnet. Jag utvecklar detta i slutet av 

kapitlet. 

Emfaserna kan vid behov uttryckas i snäv eller vid mening, enligt Román. I snäv mening är de 

skolinterna och individcentrerade. I vid dito syftar de bort från skolvärlden, mot vuxenlivet och 

                                                 
2 För en utförlig beskrivning av Östmans och Roberts användning av begreppet, se Östman 1995: 42f. 
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det verkliga samhället. Färdighetsemfasen i snäv mening står för de grundläggande färdigheterna i 

ett ämne, i svenskan exempelvis att tala, läsa och skriva. I historieämnet skulle detta kunna 

motsvaras av färdigheter i historiskt processtänkande eller källkritik. Färdighetsemfasens vida sida 

går ut på att utveckla specialiserade kompetenser anpassade till fortsatta studier eller 

arbetsinriktning, liksom förmågan att lära självständigt. Román spekulerar kring att ”det livslånga 

lärandet” kan kopplas till färdighetsemfasens vida mening. Den snäva bildningen står för 

formaliserad, kanoninriktad, geografiskt avgränsad bildning, medan den vida dito innebär mer 

aktivt individuellt tematiskt utformat arbete där få saker är på förhand givet. Estetikemfasen i snäv 

mening uppmärksammar konsten och det skapande genom konkret arbete med konst eller 

utvecklande av elevernas eget skapande och insikter om (den goda) konstens betydelse. I sin vida 

mening handlar estetikemfasen främst om kulturell förståelse. Genom utveckling av sitt kreativa 

sinne och sitt ifrågasättande kulturella synsätt kan eleven förstå och påverka samhället. Den snäva 

estetikemfasen är svår att applicera på historieämnet, men skulle kanske kunna komma till uttryck 

i ett historieämne som värderade berättande och gestaltning av historiska skeenden. I den snäva 

erfarenhetsemfasen utgår undervisningen från verkligheten och elevernas erfarenheter. I den vida 

dito ska eleverna bli medvetna om sin roll i världen och söka påverka världen utifrån denna 

erfarenhet (Román 2006: 72ff). 

Med bakgrund av detta vill jag här också presentera en uppställning av emfasbegreppen såsom 

de används i föreliggande studie. Anledningarna till denna och det stora utrymmet begreppet 

därmed får är två. Dels är begreppet omarbetat för att passa denna studie och kunna appliceras på 

historieämnet för att generera mellan ämnena jämförbara resultat. Delbegreppens kriterier är därför 

simplifierade och generella än hos Román. Vidare kan jag inte nog understryka vikten av att skilja 

emfasbegreppet och historieämnets faser (i undersökningen kallat aspekter för ökad åtskillnad, mer 

om detta senare). Emfasbegreppen som de används i undersökningen ser ut som följer: 

 Färdighet: Innehållet syftar till praktisk förmåga, exempelvis genom att utveckla 

användandet av språket som verktyg eller arbeta med historisk metod. 

 Bildning: Innehållet syftar till förståelse och fostran, exempelvis genom att tillägna sig 

kunskap om litterära stilfigurer eller vara medveten om demokratins framväxt. 

 Estetik: Innehållet syftar till skapande och kreativitet, exempelvis genom att 

producera egna (skönlitterära) texter eller uppmuntra historiskt berättande. 

 Erfarenhet: Innehållet syftar till samhället och kunskapers relation till detta, 

exempelvis genom att lära sig hantera olika informationskällor eller tänka källkritiskt. 

Svenskämnets uppdelning 

Uppdelningen av svenskämnet i ett färdighetsämne och ett bildningsämne hänger i föreliggande 

studie till viss del samman med ämnesemfaserna på så sätt att det går att tolka uppdelningen som 

en uppdelning i vilken av färdighets-och bildningsemfaserna man ger mest utrymme, vilket Román 

(2006) har påtalat. Denna tudelning har som tidigare nämnts inneburit en indelning särskilt på real-
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och gymnasienivå mellan ett högre och ett lägre ämne. (Thavenius 1995: 111f) Under 1960-talet 

förstärktes denna uppdelning i styrdokumenten enligt Lundström (2007: 31ff) och Holmgren 

(2008: 113) pekar att detta synsätt traderats till lärare så att elever på praktiska program i mycket 

lägre utsträckning får ta del av de analyserande och reflekterande delarna av ämnet. Hansson (2011: 

104) vill göra gällande att svenskan över tid blivit ett färdighetsämne med endast fåtaliga inslag av 

bildning. Särskilt Lpo 94 framställer svenskan som ett färdighetsämne. Av denna anledning är det 

viktigt att denna aspekt behandlas i analysen, då det potentiellt kan visa på förändringar i 

ämnestraditionen mellan de två senaste läroplanerna. 

Historieämnets faser 

Historieämnets fyra faser; Klassisk bildning, Objektivism, Formell undervisning och Strukturalistisk 

undervisning ägnas ett relativt stort utrymme i analysen. Precis som uppdelningen i svenskämnet kan 

en studie av de fyra fasernas synliggöra ämnets ämnestradition i nuvarande styrdokument. Även 

om man kan tala om de fyra faserna som passerade och avslutade kapitel i historieämnets egen 

historia kommer den här uppsatsen snarare behandla dem som begrepp betecknande olika aspekter 

av historieämnet. Som nämnts ovan talar Nordgren (2004) om rester av framför allt den klassiska 

bildningen i dagens ämne. Vad som förändrats är att det istället för nationalstaten nu är 

demokratiska värderingar som ska traderas genom fostran i ämnet. I min studie kommer därför 

faserna behandlas i form av begrepp som beskriver olika aspekter av undervisningen enligt följande. 

Klassisk bildning innebär fostrande och moraliserande, i synnerhet förmedlandet av demokratiska 

värderingar och medborgarbildning. Objektivistisk undervisning visar sig genom värdeneutralt 

stoffurval och normmässigt användande av exempelvis epoker och kronologisk redogörelse. Den 

formella undervisningen tar plats främst där källkritik och annat arbete med historiskt källmaterial 

är fokus, särskilt där metoden tar prioritet över innehållet. Strukturalistisk undervisning innebär 

fokus på processer och resurser med lite eller inget utrymme för persongallerier. Metoden i den 

strukturalistiska undervisningen är fylld med elevmedverkan och sätter läraren i en guidande snarare 

än berättande roll (Berg 2014, Nordgren 2004). För att undvika förvirring mellan de fyra faserna 

och de fyra emfaserna kommer faserna efter detta kapitel kallas aspekter. På så sätt görs det också i 

min mening tydligare att det rör sig om olika variationer inom ämnestraditionen snarare än faktiska 

konkreta kvarlevor från olika bestämda tidsperioder.  

Kulturellt innehåll & värderingar 

En stor del av ämnestraditionerna utgörs av kulturellt innehåll, vilket är den organisation av kunskap 

som forskare inom den aktuella disciplinen konstruerat. (Beauchamp 1981) För denna studie spelar 

det kulturella innehållet i kursplanerna stor roll i analysen eftersom det genom dessa kan synliggöras 

sådana saker som exempelvis historieämnets bildningsideal. Det blir även av intresse att se om 

kursplanerna ligger nära en akademisk kunskapstradition eller om de ligger närmare skoltraditionen 

(Carlgren 2007:92), särskilt med tanke på att man 2000 aktivt försökte få gymnasieskolans 
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styrdokument att närma sig grundskolans och distansera sig från akademien. (Skolverket 2005) 

Utmärkande drag för en kunskapstradition nära akademien är bland annat att kunskapssynen är 

essentialistisk och/eller starkt kopplad till traditionella kulturarv som exempelvis litterär kanon. 

(Thavenius 1995 & Nordgren 2004) En mer akademisk ämnestradition brukar också innebära 

högre status och mer fokus på de starkare eleverna (Goodson & Marsh 1996: 46) vilket föranlett 

att man särskilt på gymnasiet legat nära akademin för att stärka sin legitimitet (Román 2006). 

En viktig del av de sociala konstruktioner (Goodson & Marsh 1996) som utgör ämnena är de 

underliggande värderingar som bidrar till formandet av bland annat det kulturella innehållet. I studien 

kommer begreppet användas utifrån Beauchamps (1981: 91f) definition, det vill säga som 

reflektioner av en individs eller grupp fallenhet att handla på ett visst sätt. Värderingar fyller en 

viktig funktion i styrdokumenten dels genom medvetna värderingar som ska förmedlas till nästa 

generation, och dels genom de undermedvetna värderingar som enligt Lundgren (1981: 50f) 

influerar styrdokumenten genom dess författare. I studien synliggörs värderingar genom stoffurval, 

syftesformuleringar och val av värdeord i exempelvis betygskriterier. 

Enhetlighet, likvärdighet och standardisering 

Jag har tidigare diskuterat enhetlighetstanken och dess påverkan på styrdokumenten och skolan i 

stort. I undersökningen letar jag efter tecken på innehåll som kan synliggöra enhetlighetstanken 

eller tala emot den. Främst kan detta ske i form av formuleringar, upplägg och uttrycken för 

kulturellt innehåll, exempelvis genom huruvida allmänkunskap eller specialisering lyfts fram i 

styrdokumenten. Även huruvida läraren förekommer i styrdokumenten och i så fall på vilket sätt 

är intressant för enhetlighetsfrågan i och med den förskjutning av läraren från specialist till 

allmänhandledare som enligt Larsson (2011) skett i takt med att enhetligheten vunnit mark. 

Förskjutningen av specialkunskaper uppåt i åldrarna är som nämnts ett kännetecken på den ökade 

enhetligheten i Lpf 94 (Lundström 2007: 72). Enhetlighetens utveckling granskas därför mellan 

Lpf 94 och Lgy 11 inom de respektive ämnena. Frågan måste också ställas ämnena emellan. Därför 

undersöks även om enhetligheten slagit igenom på så sätt att de båda ämnenas kursplaner blivit 

mer standardiserade och lika varandra.  

Häri uppstår lätt en begreppsmässig problematik som jag kort vill beröra. I studien används 

både begreppen enhetlighet och standardisering. Enhetlighet används för att beskriva tanken om 

den enhetliga skolan, och förekommer alltså främst i makroperspektiv. Standardiseringsbegreppet 

syftar å sin sida till det mer konkreta i läroplanerna. Sambandet begreppen emellan är att en ökad 

standardisering i läroplanerna talar för en mer enhetlig skola. Slutligen granskas även hur 

likvärdigheten, idén om att alla elever ska erbjudas utbildning av samma värde och kvalité, tar plats, 

både uttalat och subtextuellt. Likvärdighetstanken bör visa åtminstone viss närvaro i kursplanerna 

med tanke på att läroplanskommittén för Lpo 94 konstaterade att det är främst genom 

ämneskunskaper som läroplanens rationella mål kan uppnås. Därmed är det ämnet som ger de 

kunskaper, färdigheter och förståelse som krävs för att uppnå nationell likvärdighet (Larsson 2011). 
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att vara en inledande studie i undersökningen av hur ämnestraditioner påverkar 

de svenska styrdokumenten. Förhoppningen är att undersökningen ska öppna för fler av dess slag 

i ett fält som än så länge inte är särskilt väl utforskat, särskilt som de nya styrdokumenten för svensk 

skola nyligen har etablerats. Med bakgrund av ämnens vikt för förståelse av läroplanen och den 

strävan mot standardisering, enhetlighet och likvärdighet som skolan vidtagit under efterkrigstiden 

ska undersökningen finna svar på frågan huruvida ämnena förändrats och hur de påverkar 

läroplanens strävan efter likvärdig undervisning. Undersökningen ska fokusera på 

ämnestraditioner, ämnesbundna värderingar, ämnesdiscipliners kulturella innehåll samt 

ämnesdiskurs. Genom att undersöka hur dessa aspekter av ämnena påverkar synen på kunskap ska 

uppsatsen visa hur författare med olika ämnesdisciplinär bakgrund utformar styrdokument på olika 

sätt. Utifrån dessa premisser ska utvecklingen av ämnena svenska och historia från Lpf 94 till Lgy 

11 undersökas, samt ställas mot varandra. Således ska uppsatsen lyfta fram en ännu inte särskilt väl 

undersökt del av de många aspekter som påverkar styrdokumentens utformning. 

 

För att uppfylla detta syfte ska följande frågor besvaras: 

 Hur har kursplanerna i svenska och historia förändrats i Lgy 11 jämfört med Lpf 94? 

 I vilken grad har kursplanerna standardiserats i Lgy 11? 

 På vilka sätt synliggör skillnader mellan kursplanerna i Lgy 11 de båda ämnenas 

kunskapsgrund och framväxt? 

 Kan ämnenas kunskapsgrund visas bryta mot standardiseringen i kursplanerna och hur 

påverkar detta i så fall målet att erbjuda elever en likvärdig utbildning? 
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Metod och avgränsning 

Undersökningens empiri består av kursplanerna för svenska respektive historia i Lpo 94, reviderade 

år 2000, och Lgy 11. Målet med undersökningen är, som framgår av föregående kapitel, att 

synliggöra och analysera förändringar mellan de båda kursplanerna, främst i form av deras 

ämnesbeskrivning. Styrdokument är precis som andra former av texter skapade av människor, och 

det är dessa människors produkt som är analysföremål. Bergström & Boréus (2012: 20) uttrycker 

det enligt följande: ”Det finns människor som skapat texterna. Det finns för det mesta människor 

som är deras mottagare. Texterna speglar både medvetna val och omedvetna föreställningar som 

människor i texternas tillkomstmiljöer hyser.”  

För att besvara mina frågeställningar har jag därför valt en kvalitativ textanalys som närmast 

kan beskrivas som diskursiv. Metoden är vald för att kunna belysa de sociala praktiker som formar 

ämnena och därmed styrdokumenten. Bland annat Östman (1999) har framhållit studiet av 

utbildningsdiskurser som ett sätt att identifiera och klargöra styrdokumentens budskap. Begreppet 

diskursanalys är relativt nytt och förekommer i flera olika variationer (Bergström & Boréus, 2012). 

Kortfattat kan det beskrivas som en analysmetod som ”består helt eller delvis av språkanvändning 

som en del av någon social praktik” (Bergström & Boréus, 2012: 23), en position det kommit fram 

till under en utveckling från ett mer strikt lingvistiskt begrepp till att idag utvidgats till att innefatta 

sociala och språkliga praktiker (Bergström & Boréus, 2012: 355f)3. Diskursanalysen är givetvis inte 

utan komplikationer, Bergström & Boréus framhåller ett antal punkter möjlig kritik som är relevant 

för denna uppsats (2012: 400ff). De främsta av dessa är att diskursanalys som ensam metod sällan 

fångar in sådant som rör samhälleliga aktörer, samt att de egenkonstruerade analysmetoderna som 

måste skapas för varje enskild analys (ibid: 381) ibland medför att resultatet blir alltför förutsägbart. 

Jag vill dock hävda att mitt val av metod är gångbart, främst därför att kursplanerna och särskilt de 

underliggande ämnestraditionerna utgör analysobjekt och inte skolväsendet i stort. Dessutom är 

analysmetoden inte uteslutande diskursiv, särskilt då en del av undersökningen också består av en 

komparativ analys av kursplanerna. Det är också viktigt att skilja på innebörd och innehåll. 

Undersökningen är inte en innehållsanalys i traditionell bemärkelse (Bergström & Boréus 2012), 

däremot är den en kvalitativ textanalys som främst behandlar textens innebördsaspekt. 

Undersökningen fokuserar alltså på vilken bild av verkligheten eller egna uppfattningar som 

författaren vill uttrycka (ibid: 21f). 

 

Analysmodellen är konstruerad på den teoretiska grund som framställts i uppsatsens tidigare 

kapitel, främst Teoretiska utgångspunkter. Med tanke på den valda analysmetoden förekommer 

givetvis ett stort inslag av min egen tolkning, varför analysmodellens frågor utformats för att 

resultatet genomgående ska vila på den teoretiska grunden. Vad gäller emfasbegreppen kontra de 

                                                 
3 För en mer ingående beskrivning av diskursanalysen och dess utveckling, se Bergström & Boréus (2012) 

Framträdande forskare i ämnet, särskilt under dess utveckling, är bl.a. Norman Fairclough och Michel Foucault. 
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utbildningshistoriska aspekterna krävs ett tydliggörande. Emfasbegreppens utformning och 

användning i uppsatsen redogörs för i kapitlet Teoretiska utgångspunkter. Anledningen till att 

aspektbegreppet inte används i svenskämnet är att aspektbegreppet är för strikt utformat efter 

historieämnet för att kunna appliceras på svenskämnet. Utöver detta är det rimligt att vara kritisk 

mot de bägge begreppsgrupperna då de är framtagna i en tid innan Lgy 11 och därför kan betraktas 

som omoderna. Detta kan påvisas dels genom den kompetensemfas som synliggörs i analysen samt 

genom att aspekterna på vissa ställen blir svåra att utröna då de saknar en postmodern dimension. 

Denna faktor bör läsaren vara medveten om. Att utöka begreppen skulle dock kräva ett utrymme 

denna uppsats inte har. Analysen genomförs efter följande frågor: 

 Vilken eller vilka emfaser dominerar i kursplanens kunskapssyn? 

 Hur visar sig uppdelningen mellan färdighet och bildning i svenskämnet?  

 Hur syns de olika utbildningshistoriska aspekterna i historieämnet? 

 Vilka värdeord används i ämnenas centrala innehåll, syftesbeskrivning och 

bedömningskriterier?  

Diskussionen ska vidareutveckla resultatet i förhållande till uppsatsens frågeställningar och lyfter 

därför även följande frågor: 

 På vilka sätt syns standardisering? 

 På vilka sätt är ämnena åtskilda i form av värderingar, kunskapssyn etc.? 

 Hur påverkar skillnaderna strävan efter likvärdighet? 

Med tanke på uppsatsens begränsade utrymme kommer primärkällorna att utgöras av 

styrdokumenten för de mest enhetliga kurserna A-C respektive 1-3 i svensk-respektive 

historieämnena för gymnasiet. Förutom utrymme är avgränsningen baserad på jämförbarhetsskäl. 

Man bör här uppmärksamma att en avgörande förändring för innehållet i historieämnet sker mellan 

Lpf 94 och Lgy 11. I Lpf 94 är kulturhistoriska kurser inordnade under en egen gren av ämnet, 

benämnd ”Kulturhistoria”. I Lgy 11 är dock området dessa kurser täcker i stort upptagna inom det 

ordinarie historieämnet, främst kursen Historia 2b – Kultur. Materialet bör vara tillräckligt stort för 

att ge tillgodose arbetets syfte. Fokus för komparationen ligger på Lgy 11, vilket framgår av 

frågeställningarna. Detta medför förstås att slutsatserna potentiellt blir lidande på grund av 

bristande historisk förankring och framför allt för att utvecklingsperspektivet riskerar att inte till 

fullo synliggöras. Jag vill dock hävda att uppsatsens syfte trots detta kan uppfyllas utan problem, 

eftersom ambitionen endast är att vara inledande studie som dessutom uttalat ska fokusera på den 

senare utvecklingen. Med detta i åtanke anser jag att urvalet är rimligt i förhållande till uppsatsens 

storlek. Som den uppmärksamme kan notera baseras en stor del av teorier, observationer och 

resonemang kring ämnestraditioner på att de traderas från universitetet. För att på allvar bena ut 

det föreliggande problemet vore det därför av stort värde att kartlägga ämnestraditioner inom den 

akademiska världen, något som tyvärr inte ryms i denna uppsats. 
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Resultat och analys 

Resultat-och analysdelen består av två delar, en för varje ämne. I de respektive delarna beskrivs 

först ämnets uppbyggnad i de två läroplanerna. De skillnader mellan läroplanerna som gäller båda 

ämnena, exempelvis betygssystemet, behandlas endast under svenskämnet. I Lpf 94 finns två delar 

av läroplanen i respektive ämne som inte finns med i Lgy 11: Mål att sträva mot och Ämnets 

karaktär och uppbyggnad. Mål att sträva mot saknas helt i Lgy 11 medan Ämnets karaktär och 

uppbyggnad till viss del återfinns som kommentarer till Lgy 11. Denna exkludering av Mål att sträva 

mot, som var en viktig del av ämnet i Lpf 94, bör ses som en del i den övergripande förändringen 

av läroplanens kunskapssyn mot mer konkreta kursplaner. Dessa stora strukturella ändringar 

försvårar komparabiliteten mellan läroplanerna, men jag strävar efter att under dessa rubriker belysa 

samband där det är möjligt. Respektive ämnes kurser redogörs för var för sig, och varje ämne 

avslutas med en kort sammanfattning där de viktigaste övergripande förändringarna lyfts fram. 

Svenskämnet i Lpf 94 och Lgy 11 

I introduktionen till ämnet redogör båda läroplanerna för att svenskan är ett ämne med en kärna 

bestående av språk och litteratur och dess funktioner från kommunikationsmedel till reflektion 

kring individ och omvärld. Det sistnämnda är särskilt tydligt i Lgy 11. En av de avgörande 

skillnaderna i Lgy 11 jämfört med Lpf 94 är läroplanens struktur och hur innehållet är disponerat. 

I Lpf 94 fanns Mål att sträva mot och även kapitlet Ämnets struktur och innehåll som introduktion 

till ämnet. I Lgy 11 är båda dessa borta.  

Betygskriterierna är en av de stora förändringarna mellan Lpf 94 och Lgy 11. I den förra finns 

tre godkända betygssteg: Godkänt, Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt. Varje betygssteg har 

sina egna kriterier att uppnå, och eleven kan nå ett högre betyg utan att ha nått upp till samtliga 

mål, om kompetenserna i andra kriterier anses väga över. I Lgy 11 är kriterierna omdöpta till 

kunskapskrav och den godkända betygsskalan utgörs av fem steg som går från E till A. Betygen D 

och B saknar dock egna kriterier och kan istället delas ut om en elev befinner sig mellan två 

betygssteg. En avgörande skillnad jämfört med betygskriterierna i Lpf 94 är att betygskraven i Lgy 

11 följer en bestämd mall. Exempelvis finns i Svenska 1 sex punkter att uppfylla för betyget E. 

Dessa punkter återkommer sedan i kraven för betygen C och A och skillnaderna sker inom 

punkterna i form av att fetstilta värdeord förstärks eller byts ut eller tillkommer. Detta medför en 

stringens i kunskapskraven som inte fanns i Lpf 94, men gör också systemet mindre flexibelt 

jämfört med föregångaren. En annan följd av denna förändring är att emfaserna inte förändras i 

samma utsträckning mellan betygskraven som de gjorde i Lpf 94. Samma förändring gäller givetvis 

även i historieämnet. 

Ämnets syfte är ett stycke som förekommer i båda läroplanerna. I Lgy 11 är kapitlet 

strukturerat i två delar: En flytande text och en punktuppställning med innehållsanvisningar. I Lpf 

94 finns ett särskilt stycke benämnt ”Mål att sträva mot” utformat på detta sätt. Den stora 
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skillnaden är att målen att sträva mot i Lpf 94 inte dikterar innehåll, utan radar upp mer abstrakta 

mål som bäst kan tolkas som långsiktiga mål att sträva mot för eleven även bortom själva 

undervisningen. 

Syftesbeskrivningen i Lpf 94 är starkt färgad av tanken att ”[Svenskämnet har ett ansvar för] 

att eleverna ser en meningsfull helhet i sin utbildning, där den valda studieinriktningen är en 

ståndpunkt.” Denna formulering visar på stor flexibilitet i kursplanen, vilket stämmer överens med 

den tidigare forskningens bedömning att Lpf 94 var en mer abstrakt och individcentrerad läroplan. 

Det förstärker dock även faktumet att läroplanen aldrig kan ses som ett kvitto på vad eleven faktiskt 

lär sig. Syftesbeskrivningen använder inledningsvis starkt bildningsmässiga termer såsom att ”stärka 

den kulturella identiteten och utveckla tänkandet”. Samtidigt används dock många ord och begrepp 

som snarare färdighetsfokus, som förmåga och kommunikation. Det klargörs också att 

svenskämnet är ett ämne som ska stärka inlärningen i övriga ämnen. Överlag framhålls ämnets roll 

för personlig och kulturell identitet: ”Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, 

deras personlighet, bakgrund, kön och intressen.”  

I övrigt talar texten om språket som det verktyg eleven ska använda för att kommunicera med 

andra, lära in begrepp, se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt, synliggöra kunskap, värdera 

och reflektera etc. Allting saker som eleven ska göra aktivt. Texten talar genomgående om elevens 

språkutveckling som helhet och dess vikt för att eleven inte bara ska lyckas väl i skolan utan även 

kunna delta ”aktivt och ansvarigt” i samhället och möta olika kulturyttringar, begrepp och 

formuleringar som anknyter stark till bildnings-och erfarenhetsemfaserna. I och med detta är det 

anmärkningsvärt att färdighetsaspekten ändå är den i särklass starkaste och tydligast närvarande i 

syftetsskrivningens mer undervisningspraktiska delar. I de övriga delarna fyller utbildnings-och 

erfarenhetsemfaserna ofta rollen att motivera färdighetsemfasen. 

Fostran och litteratur är ett av de stora fokusen för Mål att sträva mot i Lpf 94. 

Färdighetsemfasen äger mest utrymme vad gäller helhetsbilden och ämnets roll i den övriga 

undervisningen, språket som kommunikativ funktion samt utvecklandet av baskunskaperna i 

språket. Styrdokumentet befäster således färdighetsemfasen som ämnets bas och tar därmed 

prioritet över bildningsemfasen, som är mest framträdande när det gäller identitet, litteratur och 

demokratifostrande aspekter av ämnet. I de mål som kan räknas till färdighetsemfasen förekommer 

i nästan varje fall ordet ”förmåga” som centralt ord. Bland bildningsemfasens mål finns dock ingen 

sådan gemensam nämnare, där är ordvalet istället mer varierat och formuleringarna något mer 

abstrakta. Eleven ska i dessa mål få ”möjlighet att utveckla en beläsenhet” eller bli ”förtrogen med 

grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden”. Detta ökar abstraktionen av 

bildningsmålen. 

Syftesbeskrivningens första del i Lgy 11 ger ett i större utsträckning abstrakt och retoriskt sett 

ideologiskt intryck genom svepande formuleringar om språkets och undervisningens roll som 

karaktärsdanande för medborgaren, exempelvis genom att ”utmana eleverna till nya tankesätt och 

öppna för nya perspektiv”. Även då texten beskriver i närmare detalj vad undervisningen ska 
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innehålla bibehålls denna ton, undervisningen ska såväl inspirera lust som ge rikliga tillfällen att lära 

genom att tala, skriva, läsa och lyssna. Texten förmedlar tydligt att ämnet inte bara ska vara en 

grund för andra ämnen utan även vara ett kvalitativt ämne i sig själv bland annat genom att ”utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv”. Tyngdpunkterna ligger på att utmana, 

utveckla och reflektera. Det finns dock, även i de stycken där bildningsemfasen dominerar, ett 

genomgående fokus på praktisk tillämpning och kompetens. I de bildningstunga delarna, 

exempelvis meningen som säger att eleverna ska kunna ”använda skönlitteraturen” som ”källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar”, är också erfarenhetsemfasen starkt närvarande. Således är den i Lpf 94 

tydliga uppdelningen mellan färdighet och bildning till viss del frångången, åtminstone retoriskt. I 

Lgy 11 är bildning och färdighet alltså mer integrerade. 

Punktuppställningen består i motsats till den föregående svepande retoriken som motiverar och 

bekräftar ämnet och dess innehåll av en lista över vad eleven rent konkret ska lära sig i ämnets 

kurser, ett inslag som mer eller mindre saknas i Lpf 94. Dessa punkter är överlag 

bildningsfokuserade även om förmåga och färdighet också förekommer. Flera punkter förbereder 

för interaktioner med människor i den ”verkliga världen” utanför skolan, exempelvis ”Förmåga att 

tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen”.  I en av de övriga, som 

lyder ”Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 

författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” är 

det också tvetydigt vilken emfas som är den dominanta. Ämneskategorin är litteratur och borde 

således räknas som bildningsemfas, men texten utgår från förmågan att läsa, arbeta med och 

reflektera, vilka är färdighetsattribut. Detta mål är därför lika delar färdighet och bildning. Även 

den estetiska emfasen syns i denna punkt. Tillsammans med en annan punkt där elevens eget 

skrivande nämns är denna den enda punkt där estetiken förekommer. Erfarenhetsemfasen syns 

främst i de samhällsförankrade punkterna.  

När det kommer till Ämnets karaktär och uppbyggnad beskrivs kursernas struktur kortfattat. 

Kurserna är uppdelade kunskapsmässigt så att endast Svenska A, som bygger på kunskaper från 

grundskolan, förutsätter alla andra kurser. Svenska B och C innehåller istället olika delar av den 

ämnesgemensamma grunden språk och litteratur. Kapitlet innehåller också många anvisningar som 

pekar på stor anpassning efter elevens behov och studieinriktning. Karaktärs-och strukturkapitlet i 

Lpf 94 lyfter fram att ämnet ska leda till fördjupat språkmedvetande, insikter i språkets användning, 

större förståelse för och djupare kunskap om litteraturen samt att när det är detta uppfylls som 

språkanvändningen blir meningsfull. Hela stycket är dock abstrakt, det enda konkreta som nämns 

är det vidgade textbegreppet. Det finns inte mycket av emfaserna att utläsa, men det lilla som finns 

visar en övervägande färdighetsfokus i Svenska A och C, i C-kursen kombinerat med någorlunda 

starka inslag av erfarenhetsemfasen i och med den starka kopplingen till arbetsliv och högskola. 

Svenska B är den enda av de tre kurserna som i detta stycke visar en påtaglig närvaro av 
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bildningsemfasen. Estetikemfasen uteblir dock helt men finns karaktärskursen Litterär gestaltning, 

som dock inte täcks av denna studie. 

I Lgy 11 återfinns struktur och karaktär delvis tillsammans med praktisk information i separata 

kommentarer. Detta medför att endast sådant innehåll som utgör en del av undervisningen finns 

med i själva läroplanen i Lgy 11. Kursupplägget inom ämnet finns dock med och visar att 

kursavancemanget ändrats i Lgy 11 jämfört med Lpf 94, det vill säga att alla kurser inte bygger på 

Svenska 1. Svenska 3 bygger nu på Svenska 2, istället för att som Svenska C bygga direkt på svenska 

A. I Lgy 11 finns alltså en tydligare påbyggnadstanke i progressionen mellan kurserna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att färdighets-och bildningsemfaserna är mer integrerade i Lgy 

11 än i Lpf 94, och att Lgy 11 innehåller mer konkret undervisningsinnehåll. 

 

Svenska A 

I kursens mål, som alltså är mål att uppnå och ej ska förväxlas med ämnets ”Mål att sträva mot”, 

dominerar färdighet. Av de totalt tio målen är åtta baserade på färdighet. Målen innehåller dock 

ofta en nyans av bildning. Ett mål säger exempelvis att eleven ska ”kunna använda skrivandet som 

ett medel för att utveckla tänkande och lärande”. Huvudsaken i målet är alltså att eleven ska kunna 

göra något, vilket innebär färdighet. Men eleven ska också använda kunnandet till att utveckla 

tänkande och lärande, vilket måste klassas som bildningsord. Gemensamt för de båda målen utan 

tydligt färdighetsperspektiv är att texten inte inleds med aktiva, praktiska verb. Istället inleds dessa 

med ”känna till” respektive ”ha fördjupat”, det vill säga (i semantisk mening) passiva, abstrakta 

verb. Detta synliggör en tendens i formulerandet av målen där det inledande verbet avslöjar vilken 

emfas som är starkast. Bildningsemfasen syns också i målens demokratifostrande delar, vilka dock 

är få. Även erfarenhetsemfasen förkommer i målen, men dominerar inte något av dem. Överlag är 

det alltså färdighetsemfasen som är starkast. 

Betygskriterierna kännetecknas av att trappas upp genom värdeorden. Exempelvis ska eleven 

för G ”formulera sig sammanhängande” och för VG ”argumenterar konstruktivt”. För MVG ska 

eleven dessutom använda sig av ”effektfulla och slående” ”stilmedel” och budskapet ska anpassas 

så att det ”berör och förstås [av]” mottagarna. Skrivningen trappas upp från att behärska 

”grundläggande regler” till att eleven ”tillämpar” sin kunskap om skrivregler i sitt skrivande, och 

slutligen också ”bearbetar [texten] självständigt och insiktsfullt”. Således syns en påbyggnadsstanke 

konsekvent i betygskriterierna, där varje nytt krav förutsätter bemästrandet av ett tidigare. 

Färdighetsemfasen dominerar betygskriterierna med erfarenhetsemfasen som instickare i 

kriterierna för betygen G och VG. Bildningsemfasens å sin sida ökar sitt inflytande i takt med 

betygsstegen. Den estetiska emfasen kan anas i ett av kriterierna för betyget godkänt, i form av att 

eleven ska producera egen text. Kriteriet utvecklas dock inte vidare i de högre betygsstegen. 
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Svenska B 

Generellt sett är det tydligt att målen i Svenska B bygger på Svenska A. Ett tydligt exempel är målet 

att eleven ska kunna ”förmedla egna och andras” tankar och åsikter i tal och skrift. I detta ingår nu 

att sammanställa och utreda materialet och ”föra fram argument” så att budskap och innehåll blir 

”tydliga och anpassade till målgrupp och syfte”. Målen att uppnå i Svenska B är också färre men 

betydligt mer varierade än de i Svenska A. Av de totalt sex målen har fyra tydlig färdighetsperspektiv 

men bildningen återfinns i tre. I två mål, ett som uttryckligen säger att elevens utvecklade skrivande 

ska användas som ett redskap i kommande studier och arbetsliv, och ett i den språkliga 

orienteringen av samhället, vilka eleven ska kunna iaktta och diskutera finns en stark koppling till 

elevens plats i samhället. I ett av de två litterära målen ska eleven ”kunna jämföra och se samband” 

mellan olika litterära texter. Färdighet och bildning spelar i detta mål en ungefär lika stor roll, vilket 

är ovanligt då bildning oftast är sekundärt i de mål där båda emfaserna förekommer. Enda gången 

elevanpassning; anpassning av undervisningen efter eleven, är tydligt i målen är också i detta mål. 

Erfarenhetsemfasen syns återigen främst i målens fostrande innehåll. 

Betygskriterierna för kursen skiljer sig på ett avgörande sätt från Svenska A genom att bildningen 

är mycket mer närvarande genom fokus på ”författarskap och idéströmningar” och bildspråk och 

förståelse. Färdighet finns dock med i någon aspekt av varje mål för G, exempelvis genom att 

eleven ”diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar sina intryck i tal och 

skrift [min kursiv]”. Exempel på stegring är ett kriterium som säger att eleven ”samlar, sovrar och 

sammanställer” material ur olika källor och ”argumenterar och drar slutsatser” på ett sätt som 

anpassar resultatet efter målgrupp och syfte. Detta får ske med handledning, vilket sedan utgör en 

påbyggnadsfunktion då samma kriterie för VG kräver att eleven gör samma sak självständigt samt 

”granskar och värderar” informationen. VG domineras helt av färdighet medan G och MVG har 

större mått av bildningsemfasen.  

Svenska C 

Eleven ska i denna kurs fördjupa sina kunskaper om språkets redskapsfunktioner, om hur texter 

byggs upp och förmedlas och om hur man navigerar sig i ett modernt informationssamhälle både 

som mottagare och sändare. Återigen avslöjar de inledande verben var huvudfokus ligger. 

Exempelvis synliggörs bildning i målet ”känna till det offentliga talandets villkor”. I övrigt är 

bildningen snarare nyanserande i ämnets funktionsinriktade mål. Med tanke på kursens tydliga 

inriktning mot den värld eleven ska möta efter gymnasieexamen är det överraskande att 

erfarenhetsemfasen inte är mer framträdande. Man kan förstås argumentera för att formuleringar 

som ”kunna variera sitt språk med hänsyn till syfte och mottagare” i förlängningen pekar mot 

erfarenhetsemfasen och inte endast färdighetsemfasen, men det är långt ifrån en självklarhet.  

Betygskriterierna följer inriktningen mot kommunikativ funktion. Anmärkningsvärt är att den 

typ av värdeord som i de föregående kurserna förekom främst bland de högre betygsstegen nu tagit 

plats bland kriterierna för betyget G. Exempelvis ska eleven nu redan för detta betyg sovra och 



 

27 
 

värdera källmaterial, omarbeta text efter inkommen kritik och analysera och anpassa sitt språkbruk 

efter aktuell situation. Överlag är det denna eftertänksamhet och analytiska förmåga som är central 

i betygskriterierna, och det är dessa som försvåras mest ju högre upp i skalan eleven kommer. 

Exempelvis ska eleven för G med viss hjälp följa de normer som gäller för skriftspråk och formellt 

tal, för VG anpassa sig i tal och skrift efter det offentliga språkets normer, och för MVG analysera 

talat och skrivet språk och därigenom synliggöra ”samhälleliga, kulturella och individuella 

skillnader”. Färdighetsemfasen är således dominant, med visst genomgående utrymme för 

erfarenhetsemfasen. Det är först i kriterierna för betyget MVG som bildningsemfasen på allvar 

syns, och är där den dominerande emfasen även om färdighetsemfasen syns i samtliga tre kriterier. 

Svenska 1 

Genomgående i det centrala innehållet finns två fokus; ett litterärt med fokus på motiv, 

berättarteknik och stildrag, och ett kommunikativt till stor del är inriktat mot mottagar-och 

situationsanpassning samt argumentation. Även den retoriska arbetsprocessen, vilken inte fanns 

med överhuvudtaget i Lpf 94, lyfts fram i det centrala innehållet. Även källkritiken tar stor plats 

och utgör en del av bearbetning och anpassning av elevens muntliga och skriftliga framställningar. 

Just muntlig och skriftlig framställning är konsekvent återkommande begrepp. En av punkterna i 

det centrala innehållet säger att kursen ska behandla ”Skriftlig framställning av texter för 

kommunikation, lärande och reflektion.” med betoning på språkriktighet. Utgångspunkten är 

färdighet men syftet andas bildning. En balans finns mellan färdighets-och bildningsemfaserna, 

med en viss övervikt till den senares fördel. Den stora skillnaden mellan de två är främst att 

innehållspunkter där färdighetsemfasen är starkast även innehåller andra emfaser, då särskilt 

bildning men även erfarenhet och en gång estetik. I kontrast till detta står bildningsemfasen oftast 

som ensam dominant. Främst gäller detta litteraturområdet, exempelvis punkten ”Skönlitteratur, 

författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.”.  

Tydligast skillnad mellan betygsstegen sker genom värdeorden, vilka i Lgy 11 är fetstilta. För 

betyget E ackompanjeras de flesta krav med formuleringar som ”med viss säkerhet”, ”göra enkla 

sammanfattningar” eller ”översiktligt redogöra”. I kriterierna för betyget C har de senare två 

utvecklats till ”göra sammanfattningar” och ”utförligt redogöra”. ”med viss säkerhet” förblir 

samma i kraven för C men ändras i kraven för A till ”med säkerhet”. I vissa fall tillkommer nya 

meningar för de högre stegen. I kraven för C läggs exempelvis följande mening till i kraven rörande 

skönlitterära verk: ”Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några 

berättartekniska och stilistiska begrepp”, ett krav som alltså helt saknades för lägsta godkända 

betyg. Eleven måste för A använda presentationstekniska hjälpmedel ”med säkerhet”, 

dispositionen i elevens texter ska vara ”tydligt urskiljbar” och hen kan ”utförligt redogöra” för 

samband mellan olika verk. Största fokus finns i kunskapskraven på färdighetsemfasen tätt följt av 

en stark bildningsemfas. I kraven för A är bildningsemfasen något mer stärkt än färdighetsemfasen. 

Även erfarenhetsemfasen är tydligt närvarande, beroende på att så pass många punkter innehåller 
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krav på anpassning till syfte, sammanhang och mottagare, vilket förstärker den tidigare nämnda 

kopplingen till kunskapernas tänkta användning utanför skolan. 

Svenska 2 

Fyra av sex punkter i det centrala innehållet behandlar bildningsemfasen i form av författarskap 

och skönlitterära verk, skönlitterära verkningsmedel, språkets uppbyggnad samt språkförhållanden 

i Sverige och Norden. I Lpf 94 fanns i denna typ av innehåll ofta vinklingar mot praktisk nytta eller 

förmåga. Detta saknas här, möjligtvis med undantag för ”litteraturvetenskapliga begrepp och dess 

användning”[min kursiv]. De två innehållspunkter som skiljer sig är den om muntlig framställning 

”av utredande och argumenterande slag” samt den om skriftlig framställning och texters 

”uppbyggnad, språk och stil”. Av de sex punkterna är endast en dominerad av färdighetsemfasen. 

I de övriga fem punkterna är bildningsemfasen den primära, och endast i en av dessa syns 

färdighetsemfasen som ett tydligt inslag. Erfarenhetsemfasen finns med i bakgrunden framför allt 

i punkten om förhållanden, då punkten är formulerad så att den syftar mot samhället. 

Kunskapskraven är formulerade så att även när ett krav motsvarar något från det centrala 

innehållets bildningsinnehåll består kravet i att eleven måste omsätta kunskapen i praktisk förmåga. 

Återigen avslöjas kravens huvudfokus av de inledande verben. Exempelvis gäller kring 

skönlitteraturen att eleven ”diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar”[min kursiv]. I 

motsvarande krav i Lpf 94 hade man antagligen valt att skriva ”har tillägnat sig kunskap om stil…”. 

Med anledning av denna uppbyggnad av kraven finns en balans mellan färdighet och bildning trots 

att det centrala innehållet har ett så pass starkt övervägande bildningsfokus. Värdeorden som 

används följer överlag samma mönster som i Svenska 1. Anmärkningsvärt är dock att det redan för 

betyget E krävs att eleven kan ”ge välgrundade argument” till stöd för teser i skriftlig och muntlig 

argumentation.  

Svenska 3 

Genomgående för det centrala innehållet är det är talande för en avslutningskurs som ska ge 

eleverna verktyg som de ska kunna använda sig av vid högre studier, eftersom innehållet är i stort 

en avancerad version av de tidigare två kursernas. Kursen är i större utsträckning än de tidigare 

kurserna färdighetsfokuserad, men har också en tydlig inriktning mot fördjupning, förståelse och 

professionalitet. Den muntliga framställningen ska nu ske med ”fördjupad tillämpning av den 

retoriska arbetsprocessen”, den skriftliga börja inrikta sig på ”disposition, språk och stil” i 

vetenskaplig text och skönlitteraturen genomsyras av ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Såväl 

färdighets-som erfarenhetsemfaserna är således starka, med färdighetsemfasen som huvudfokus. 

Kunskapskraven bidrar till bilden av Svenska 3 som en avslutande kurs på hög nivå. Tidigare 

ska eleverna ha använt sig av den retoriska arbetsprocessen, nu ska de också ”med viss säkerhet” 

kunna göra enkla analyser av den med hjälp av ”grundläggande retoriska begrepp”. I detta krav 

syns den formuleringsmetod som är genomgående för kursens samlade kunskapskrav. Utmärkande 
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för värdeorden för betyget A är tänkande i flera steg från elevens sida, exempelvis ska elevens 

litterära analys för betyget A vara ”textnära, träffsäker och nyanserad” samt ”textnära” och 

belysa objektet ”ur flera perspektiv”. Flera krav kräver en bildning i grund men är formulerade så 

att denna bildning ska tillämpas i praktiska uppgifter. Genomgående finns en underliggande 

hänvisning till kunskapernas användning utanför skolan i större utsträckning än tidigare, varför 

erfarenhetsemfasen är något starkare även om den inte dominerar något av kraven. Istället är det 

likt Svenska 2 en symbios mellan färdighet och bildning som dominerar, med ett visst övertag för 

färdighetsemfasen på grund av kursens inriktning mot praktisk tillämpning. Fokus på elevens egna 

framställningar visar även på en viss estetisk emfas. 

Sammanfattning 

Förändringarna som sker i svenskämnet från Lpf 94 till Lgy 11 sker främst i form av en integrering 

av bildning och färdighet, något som är synligt genom hela ämnet i Lgy 11. I Lgy 11 är även ett 

större fokus på ämneskunskapernas praktiska tillämpning synligt, särskilt vad gäller argumentation 

i och med retorikens återintåg i ämnet. Denna praktiska syn på kunskaperna gäller även litteraturen 

och bildningen i stort, som kopplas till demokratifostran genom förståelse för samhälle och kultur, 

även om kulturen som begrepp nästan inte förekommer alls i Lgy 11. Uppdelningen mellan de två 

emfaserna är således mindre i Lgy 11 än i Lpf 94, och det finns en tydligare stringens mellan de 

olika kurserna. 

Historieämnet i Lpf 94 och Lgy 11 

De strukturella skillnaderna mellan Lpf 94 och Lgy 11 som redovisades under svenskämnet gäller 

förstås även i historieämnet. Historieämnets upplägg i Lgy 11 är dock lite komplicerat och kräver 

en viss redogörelse. På nivå 1 finns tre kurser, två á 50 poäng som bygger på varandra och en á 100 

poäng. Samma elev kan inte läsa både de två 50-poängskurserna och 100-poängskursen. På nivå 2 

finns två kurser, båda á 100 poäng. Skillnaden är att den ena har en tydligare inriktning mot 

kulturhistoria, vilket kan förklaras av avlägsnandet av det separata ämnet Kulturhistoria som fanns 

i Lpf 94. Kursstrukturen i Lpf 94 är upplagd så att Historia A är en baskurs som bygger på 

grundskolans kunskaper medan kurserna B och C följer på A-kursen parallellt. Historia C är dock 

endast en tillvalskurs medan A-kursen läses av samtliga elever på samhällsvetenskapliga, estetiska 

och naturvetenskapliga programmen och B-kursen ingår i samhällsvetenskapliga programmets 

kulturinriktning. De stora skillnaderna beror till stor del på att historia i Lgy 11 blivit 

gymnasiegemensamt ämne. Till följd av detta har jag valt att inkludera endast 100-poängskursen 

från nivå 1 och analysera de två nivå 2-kurserna gemensamt. Detta för att få bästa möjliga 

jämförbarhet med svenskämnet och Lpf 94.  

Syftesbeskrivningen av historieämnet i Lpf 94 är överlag teoretiskt begreppstungt och ger 

intrycket av att försöka motivera och berättiga ämnets existens. Främst sker detta genom att texten 

förmedlar goda effekter av en god historieinlärning, exempelvis stärkande av den egna identiteten 
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och insikter om det egna och andras kulturarv, vilket möjliggörs genom att elevens ”nyfikenhet och 

lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension” stimuleras. Texten har flera sådana något abstrakta 

formuleringar. Kapitlet lyfter på flera ställen fram historieämnets fostrande syfte, bland annat 

genom upprepade referenser till samhället bortom skolan och hur källkritiska kompetenser gynnar 

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

På detta sätt tar sig erfarenhetsemfasen in i kapitlets samtliga stycken. I det senaste exemplet finns 

också färdighetsemfasen, som dock lyser med sin frånvaro i övrigt. Bildningsemfasen är således 

genomgående starkt närvarande men långt ifrån ensam dominant.  

I stycket om källkritik syns också den formella historieundervisningen. Förutom den är det den 

klassiska bildningen som syns tydligast av spåren från historieämnets aspekter, vilket framgår av de 

många hänvisningarna till bildning och fostran av eleverna. Tydligast är ”Historia ger möjlighet till 

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

stärka medborgarrollen och grunden för demokratin.”, vilket följs upp av en förklaring av hur 

historiska insikter om andra länder och kulturer skapar förutsättningar för internationellt 

samarbete. Begrepp som ”det långa perspektivet” för tankarna till objektivismen, men annars är 

det främst strukturalistiska influenser som är tydliga, bland annat i syftet att ”skapa sammanhang 

för individer och samhället” och ”fördjupa förståelsen av skeenden och företeelser över tiden och 

i rummet”.  

Målen att sträva mot för historieämnet i Lpf 94 har en väldigt kompakt och konkret 

utformning (mer lika innehållspunkterna i Lgy 11 jämfört med svenskämnet), men vissa något 

oklara begrepp används, såsom att eleven genom fördjupade historiska kunskaper ska ”skapa 

handlingsberedskap inför framtiden”. Färdighetsemfasen visar sig återigen främst i samband med 

källkritiken, men även till viss del i de mål som talar om att använda historiska perspektiv i andra 

ämnen och att självständigt resonera kring historiska frågeställningar, vilka ställer krav på förmåga 

och färdighet liksom på bildning. I målen är det alltså bildningsemfasen den klassiska 

bildningsaspekten som är starkast, ackompanjerad av strukturalismen, eftersom fokus ligger dels 

på fostran och kunskap men även på djupare förståelse och sammanhangssyn på samhället, 

perspektiv som inte nödvändigtvis står emot varandra.  

I Lgy 11 framgår tydligt av Ämnets syfte att det är inriktat mot individens förståelse för samhället 

genom tillägnandet av kunskaper i historia. Tre tydliga områden kan urskiljas i syftet. Den första är 

kunskap om historien, där eleven ”breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom 

kunskaper om det förflutna”. Den andra är användandet av historien med fokus på historiesyn och 

förståelsen för hur olika historiesyn skapar olika samtidssyn. Särskild vikt läggs vid synen på 

samhällsförändringar och hur människors villkor och värderingar påverkas under dessa. Det tredje 

området är den historiska metoden, som syftar till att eleven ska lära sig att dels arbeta med 

historiska begrepp och källkritik, dels lära sig åskådliggöra och presentera sina resultat såväl 

muntligt som skriftligt. Även i det metodiska stycket finns ett stort fokus på ”förståelse av historiska 

samhällsförändringar” och ”förändringsprocesser”. 
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Fokuseringen på individ och samhälle medför en demokratifostrande ton, varför den klassiska 

bildningsaspekten är tydligt närvarande i syftet. Med tanke på att syftesskrivningen även ofta talar 

om samhället som resultat av förändringsprocesser, samt användandet av historien, blir även den 

strukturalistiska aspekten tydlig åtminstone i vissa partier. Beroende på utformningen av detta kan 

en postmodernistisk aspekt påvisas, men det ingår inte i denna studie. Den formella undervisningen 

är främst tydlig i de delar som behandlar den historiska metoden och i synnerhet det källkritiska 

arbetet. Den ”kompetensemfas” som kan sägas uppstå i integrationen mellan bildning och 

färdighet och som kan påvisas redan i Historia C i Lpf 94 är genomgående närvarande i ämnets 

syfte. Mer om detta senare. Till skillnad från Lpf 94 finns också erfarenhetsemfasen med i större 

utsträckning i syftesskrivningen, särskilt synlig blir den i samband med det återkommande 

budskapet att undervisningen ska skapa förståelse för hur dåtiden präglar samtiden och 

uppfattningar om framtiden. 

I punktuppställningen av utbildningsinnehåll finns syfteskapitlets enda tydliga och självständiga 

objektivistiska aspekt. Den första punkten beskriver att eleven ska utveckla ”Kunskaper om 

tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer, utifrån olika tolkningar och 

perspektiv.” Beroende på hur ”olika tolkningar och perspektiv” tolkas kan ett strukturalistiskt eller 

postmodernistiskt perspektiv läsas in, men jag finner det för rimligare att tolka det som att målet 

är att eleven ska lära sig se dessa delar objektivt. Aspekterna är förutom i första punkten varierade 

mellan de tre övriga, med en viss övervikt till formella utbildningens fördel. I övrigt är det 

bildningsemfasen tillsammans med färdighetsemfasen som dominerar bland emfaserna.  

Stycket om ämnets karaktär och uppbyggnad i Lpf 94 har en tydlig akademisk ton, främst i 

och med dess karaktärsbeskrivande stycken, som beskriver historieämnet utifrån akademiska 

perspektiv och redogör för olika historieinriktningar, didaktiska möjligheter och källkritikens roll 

som arbetsverktyg främst i ett teoretiskt sammanhang. Dessa stycken vittnar om en stark koppling 

till högskolans terminologi och ämnessyn. Texten beskriver också ämnets stora möjligheter och 

ansvar att välja ur ett oändligt stoff och ur detta forma synteser, göra sammanfattningar och skapa 

överblick. Källkritiken lyfts fram som ämnets grund och som ett verktyg som i sig självt ger stora 

möjligheter att ”befrämja en problematiserande och kritisk hållning inför texter, bilder och andra 

medier också i vår egen tid”. Den formella historieundervisningen åtnjuter alltså en central plats i 

ämnets karaktär. I övrigt samsas den klassiska bildningen, synlig främst genom 

fostringsperspektivet, med strukturalismen, synlig genom kopplingar mellan referenserna mellan 

historia och nutid och betydelsen för samhällets uppbyggnad. Detta kapitel saknas förvisso i Lgy 

11, men en stor del av de akademiska och metodtunga tendenserna förekommer i ämnets 

syftesskrivning i Lgy 11. Fokus på dels akademisk teori och bildning samt källkritik och metod 

innebär att den klassiska bildningaspekten tillsammans med den formella är särskilt framträdande, 

och innebär också att bildningsemfasen är särskilt stark, komplimenterad av färdighetsemfasen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att historieämnets i Lgy 11 i större utsträckning har ett integrerat 
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demokratifostrande perspektiv, och särskilt metoddelen av ämnet har stärkts och integrerats i 

undervisningen. 

Historia A 

Fokus i målen ligger på kunskapsinhämtning och förståelse, exempelvis i form av förmågan att 

”analysera historiska problem” och ”diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt 

perspektiv”. I första hand är bildning målet, men bildningen ska i flera mål appliceras i (teoretiska) 

situationer där den kan användas. Det inledande verbet är ”kunna” i fyra av de sex målen, trots att 

de fokuserar på bildning. Källkritik finns inte med uttryckligen men historisk metod finns i form 

av exempelvis målet att eleven ska ”kunna formulera sina tankar i historiska frågor”, vilket dock är 

så pass abstrakt uttryckt att det snarare är den klassiska bildningen än den formella aspekten som 

råder. Objektivismen gör sig gällande främst i de inledande, generella, målen som talar om 

kännedom om ”grundläggande drag i den historiska utvecklingen” och att förstå innebörden av 

epokbegrepp. Strukturalismen är den tydligaste av de fyra aspekterna, särskilt i de två mål som talar 

om historiska orsakssammanhang och det historiska skeendet. Den klassiska bildningen är överlag 

svag, särskilt då inget uttryckligt fostrande finns bland målen. Nyanseringen av bildningen i form 

av praktisk tillämpning medför att bildningsemfasen förvisso är starkast, men med tydliga inslag av 

färdighetsemfasen. 

Det ökade fokuset på kunskapens tillämpning återkommer i betygskriterierna, och är närvarande 

i samtliga kriterier för MVG, främst i kriteriet där eleven ”diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv 

dagens problem […] samt visar därvid medvetenhet om vilka konsekvenser skilda förhållningssätt 

kan få i framtiden”. Kriterierna för högsta betyg kräver en stor medvetenhet hos eleven om 

samhällets historiska och nutida identitet och olika kulturers framväxt och inverkan på varandra. I 

kriterierna för MVG finns även betygskriteriernas enda ensamma formella aspekt synliggjord i form 

av att eleven ”reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika källors och 

kvarlevors värde”, ett kriterie som också vittnar om den teoretiska och resonerande tyngdpunkten 

i ämnet. På G-nivå förekommer särskilt många hänvisningar till elevens plats i dagens samhälle, 

exempelvis genom att eleven ”sätter in sig själv i ett historiskt sammanhang”. Den klassiska 

bildningen blir starkare i de högre betygen på bekostnad av den objektivistiska. Den starkaste 

emfasen är bildningen med tydliga inslag av färdighet och erfarenhet. 

Historia B 

Målen har en tydlig inriktning mot historisk teoripraktik. Exempelvis ska eleven kunna hantera de 

”källkritiska komplikationerna” i historieskrivningen och kunna ”skildra och jämföra” dagens 

samhälle på olika nivåer ur ett historiskt perspektiv. Inget av målen uttrycker ordagrant 

demokratifostrande, däremot finns detta i det subtextuella exempelvis i målet ”kunna skildra och 

jämföra händelser och företeelser i dagens värld […] utifrån ett historiskt perspektiv”. Den klassiska 

bildningaspekten gör sig därför endast till viss del gällande i målen för Historia B. I målet ”kunna 
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visa hur olika slags historiesyn ger olika historiska bilder” finns det strukturella perspektivet i form 

av teoretiserandet om historieskrivningens uppbyggnad, men även den klassiska bildningen i den 

moraliserande avsikten att få eleven att tänka till om vad som uppfattas för sanning. Överlag har 

målen starkare färdighetsemfas jämfört med Historia A, vilket även gäller den formella 

undervisningsaspekten. 

Även betygskriterierna stärker intrycket av Historia B som en kurs i historisk metodik. 

Källkritiken finns nu med redan på G-nivå i form av det egna kriteriet att eleven ”visar på 

källkritiska komplikationer” i både dagsaktuella och historiska beskrivningar. I kriterierna för VG 

ingår att eleven ska kunna skapa sammanhang och historisk bakgrund som är användbara även i 

andra ämnen och för MVG krävs att eleven ”väljer och formulerar egna frågor” samt ”söker på 

egen hand och med tydlig källkritisk hållning relevant information i skilda historiska frågor”. I 

kriterierna för de högre betygen krävs också en stor medvetenhet kring historiska samband och 

strukturer både lokalt och globalt, vilket synliggör såväl strukturalismen som den klassiska 

bildningen, krav som saknas i kriterierna för G, där det räcker redovisande av styrande faktorer, 

centrala begrepp och historiska fenomen, vilket ger objektivismen dominans. Bland emfaserna är 

det bildningsemfasen som dominerar med färdighetsemfasen som nyanserande faktor. 

Historia C 

Kursens mål att uppnå är utformade annorlunda mot sina föregångare, exempelvis ska eleven 

”kunna förklara ett historiskt skeende från skilda historiska perspektiv och med olika historiesyn”. 

Som synes finns dock ett ordentligt mått av färdighet i detta mål samtidigt som bildningen 

fortfarande ligger till grund för det. Denna tendens är genomgående för de flesta av kursmålen, 

och vittnar om en syntes i Historia C mellan de två emfaserna bildning och färdighet. Eleven ska 

tillägna sig god bildning och förståelse och tillämpa detta i historisk metodik. Möjligtvis skulle man 

kunna tala om att en kompetensemfas har uppstått. Detta fokus på kompetens och metodik i 

kursmålen medför förstås också att den formella undervisningen är dominerande bland de fyra 

aspekterna. Förutom den formella aspekten är det den klassiska bildningen som främst kan 

synliggöras i de delar av målen som behandlar kritiskt tänkande, då detta kopplas starkt till 

medborgarrollen i ”dagens informations-och mediesamhälle”. 

Samma tendens återkommer i betygskriterierna. Bildning och färdighet förekommer enligt 

samma princip som i målen. Vissa kriterier, ett per betygssteg, är starkt kopplade till samhället, 

främst insikt i informationssamhället (G), källkritiska problem i mediesamhället (VG) samt 

propagandans och desinformationens roll i det moderna samhället (MVG). Betygskriterierna har 

ett starkt metodiskt fokus med vissa fostrande drag. I de två lägre betygsstegen syns också kriterier 

som synliggör maktpositioner i samhällets uppbyggnad, exempelvis i kriteriet ”Eleven visar hur 

olika perspektiv ger olika historieskrivning” för VG. Av utbildningsaspekterna är det således den 

formella som är tydligast, med vissa mått av strukturalism och klassisk bildning. Emfaserna är likt 

målen en svåruttydd balans mellan färdighet och bildning, med vissa inslag av erfarenhet. 
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Historia 1b 

Till skillnad från Lpf 94 ingår en stor del stoffhänvisningar, exempelvis ska kursen ta upp ”Den 

europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv.” Innehållet har även formuleringar 

som tydligt syftar till att skapa förståelse för hur samhället är uppbyggt och orsakerna till sociala 

konstruktioner. Exempelvis dikterar en punkt att utbildningen ska behandla viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser, ”till exempel migration, fredssträvanden, 

resursfördelning[…], jämställdhet” etc. Endast i en punkt, ”Kritisk granskning, tolkning och 

användning av olika slags källmaterial […]” finns tydlig metodik och färdighetsfokus. Andra 

punkter innehåller nyanser av metod i form av begrepp som ”Långsiktiga historiska perspektiv […] 

och olika historiska förklaringar”. Den formella aspekten är därför mer vanligt förekommande än 

färdighetsemfasen, vilka alltså inte hänger ihop i alla lägen. Den objektivistiska aspekten finns alltså 

tydligt i minst ett mål och den strukturalistiska aspekten förekommer också. Färdighetsemfasen 

förekommer mycket sparsamt och dess komplimenterande roll till bildningsemfasen ersätts av 

erfarenhetsemfasen. 

Trots att färdighet knappt framträder alls i det centrala innehållet är betygskriterierna utformade 

på ett sådant sätt att de förutsätter att eleven omsätter sin kunskap i någon form av praktik för att 

kunna redovisa dem. För betyget E ska eleven kunna redogöra ”översiktligt” för bland annat 

förloppen av förändringsprocesser och händelser samt deras orsaker och konsekvenser, historiska 

personers betydelse samt samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. 

Detta ska ske genom att ”formulera, utreda, förklara och dra slutsatser” genom användandet av 

historiska begrepp. Således finns ett behov av att kunna arbeta med historisk metod även om det 

inte framförs i det centrala innehållet. Dessa krav fokuserar dock inte uttryckligen på formell 

metod. Undantaget är av naturliga skäl kravet som behandlar källkritiskt arbete. I detta krav ska 

eleven värdera källor och utgå ”från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och 

dess betydelse för tolkningen”, vilket får anses vara en kravhöjning jämfört med motsvarande 

kurs och betygsnivå i Lpf 94. De dominerande utbildningsaspekterna är klassisk bildning och till 

viss del strukturalism, den formella utbildningsaspekten är alltså inte lika stark som i det centrala 

innehållet. Kunskapskraven innehåller en stark färdighetsemfas i samverkan med 

bildningsemfasen. För de högre betygen är det främst bildnings-och färdighetsemfaserna samt de 

formella och klassiskt bildande aspekterna som stärks. 

Historia 2a och 2b 

Kursernas centrala innehåll gör tydligt att de båda kurserna, särskilt 2a, är dels tematiskt upplagda 

och dels mer metodinriktade än den föregående kursen. Avsnittets första punkt dikterar ”tematiska 

fördjupningar kring historiska frågeställningar och dess betydelse för individer, grupper och 

samhällen”, samt ger flera exempel på områden för sådana teman och frågeställningar, bland annat 

”lokalhistoria, global migration och kulturmöten”. Detta visar på en tydlig samhällskoppling, likväl 

ett fostrande syfte. Den stora skillnaden mellan kurserna 2a och 2b är att 2b istället för 



 

35 
 

innehållspunkten ”Historiska begrepp och förklaringsmodeller […]” har punkten ”Olika konst-

och kulturbegrepp i historiskt perspektiv […]”, vilket stärker bildningsemfasen och den klassiska 

bildningen i kursen 2b. Den klassiska bildningsaspekten och till viss del strukturalismen är starkt 

närvarande. Överlag är bildningsemfasen den starkaste emfasen, särskilt i 2b, även om färdighets-

och erfarenhetsemfaserna har stark närvaro. Färdighetsemfasen och den formella bildningen är 

som förut mest framträdande i de två metodpunkterna. 

Anmärkningsvärt i kunskapskraven är att betygskriteriet som behandlar källkritiskt arbete, i 

vanliga fall ett rent färdighetskrav, nu även komplimenteras med att förutsätta kunskaper om 

historiska skeenden samt förmågan att relatera materialet till dessa för att värdera källmaterialet och 

avgöra relevans. Ett annat krav sätter fokus på ”förändringsprocesser, händelser och personer”, ett 

perspektiv som saknades uttryckligen i Lpf 94. Upptrappningen mellan betygen sker åter genom 

förstärkning av tidigare krav. För betyget E ska eleven exempelvis ge ”enkla exempel på och 

förklara översiktligt samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.” För 

betyget C är de fetstilta orden ”enkla” respektive ”utförligt” och för A ”komplexa” respektive 

”utförligt och nyanserat”. Samma mönster följer övriga krav. Enda undantaget är att det i kraven 

för betyget C tillkommer ett krav på att eleven ska kunna jämföra olika tolkningar av händelser, 

personer och processer samt förorda vilken av dem som är mest relevant. De kriterier som 

behandlar metod är rena formella aspekter, medan de övriga innehåller de övriga tre i mer eller 

mindre utsträckning. Bland emfaserna återfinns samspelet mellan färdighet och bildning. 

Historia 3 

Det centrala innehållet visar tydligt två fokus för kursen: Modern historia och förberedelser för 

fortsatta historiska studier på akademisk nivå. Stoffet ska väljas ur ”Någon global 

förändringsprocess” från 1800-talet och framåt och behandla dess ”konkreta förlopp samt 

konsekvenser” från lokal till global nivå. De övriga innehållspunkterna behandlar alla historisk 

metod på något sätt. Detta medför att färdighetsemfasen är starkare än i tidigare kurser, men 

framför allt är det den formella utbildningsaspekten som tagit mer plats, och finns nu synlig i alla 

innehållspunkter utom en. Det färdighetsfokuserade innehållet innebär dock inte att 

bildningsemfasen strukit på foten, den syntes mellan de båda emfaserna som tidigare observerats 

är aktuell även här. 

Upptrappningen av kunskapskraven sker även här genom att ”översiktligt” blir ”utförligt” etc. 

Överlag är kunskapskraven nästintill identiska med de från Historia 2a och 2b, vilket möjligtvis kan 

förklaras av att de båda bygger på Historia 1 snarare än på varandra. Betygskriterierna svarar relativt 

enhetligt mot det centrala innehållet, vilket medför att fördelningen av emfaser och aspekter är 

relativt lika. Objektivismen finns dock ej med i det centrala innehållet, men kan synliggöras i ett av 

kunskapskraven, återigen det som talar om ”förändringsprocesser, händelser och personer”.  
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Sammanfattning 

Två stora skillnader i historieämnet kan påvisas mellan Lpf 94 och Lgy 11. Dels kan samspelet 

mellan bildning och färdighet som kunde påvisas i Historia C i Lpf 94 synliggöras genom hela Lgy 

11. Denna ”kompetensemfas” introducerar på så sätt en ny utformning av ämnet och synliggörs 

särskilt genom det i Lgy 11 mer genomgående metodfokuset. Den andra stora skillnaden är att 

historieämnet i Lgy 11 är ett stabilare ämne fast förankrat i akademiska begrepp utan att för den 

sakens skulle vara svårtillgängligt, en möjlig effekt av ämnets nya roll som gymnasiegemensamt 

ämne. I Lgy 11 är det också svårare att tydligt urskilja den strukturalistiska utbildningsaspekten, 

vilket kan bero på postmoderna influenser. 
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Diskussion 

I detta kapitel förs resonemang kring analysen och den tidigare forskningen. Kapitlet är strukturerat 

efter tre övergripande teman som till viss del överlappar varandra. 

Tradition och struktur 

Gemensamt för de båda ämnena är att de konkretiseras under utvecklingen från Lpf 94 till Lgy 11. 

Särskilt ämnenas syftesbeskrivningar, som genomgående är den mest abstrakta delen av 

ämnesplanerna, har i Lgy 11 fått en mer konkret utformning. Särskilt tydligt är detta i och med den 

punktuppställning som ingår i kapitlet och i stort konkretiserar den mer svepande flytande texten. 

Detta innebär inte att målen med undervisningen blivit mer blygsamma, snarare har utbildningens 

fostrande mål stärkts, särskilt i historieämnet. Utrymmet för lokala beslutsfattare har också minskat 

i Lgy 11. Historieämnet med sina faktiska stoffdirektiv pekar särskilt tydligt på en vilja att 

centralisera styrdokumenten, vilket går tvärtemot den tanke som genomsyrade skolans utveckling 

under den senare delen av 1900-talet med kommunalisering och de abstrakta elevanpassade 

kursplanerna i Lpf 94. Även den akademiska tyngden i ämnena har stärkts, tvärtemot revisionen av 

gymnasiets kursplaner år 2000 (Skolverket) som minskade densamma. Kursplanerna för Lgy 11 

visar alltså tecken på att pendeln har svängt, inte bara vad gäller ämnenas utformning i 

styrdokumenten, utan gällande hela mentaliteten som ligger till grund för läroplanen och 

utbildningsväsendet.  

Lgy 11 innebär också en uppenbar standardisering av kursplanernas utformning jämfört med 

Lpf 94, vilket blir särskilt påtagligt när det gäller kunskapskrav eller betygskriterier. I och med att 

kunskapskraven i Lgy 11 följer bestämda mallar där alla ämnens kunskapskrav är strukturerade på 

lika sätt blir de mer jämförbara än sina tidigare motsvarigheter. Denna standardisering är dock inte 

mycket mer än formell, eftersom emfasfokus och ord-och begreppsval fortfarande skiljer sig åt 

ämnena emellan. Trots en allmän standardisering fortsätter normerna från ämnena att traderas via 

författarna, i linje med vad Lundgren (1981) och Dahllöf (1967) framhåller. Alla betygskriterier 

kräver att eleven visar upp vad hen lärt sig. Vad som främst skiljer sig mellan svensk-och 

historieämnet i Lgy 11 är hur eleven ska visa detta, alltså vilka delar av undervisningsinnehållet som 

är mest relevant för att visa på stor kunskapstillägning inom ämnet. Svenskämnet uppvisar ett 

övervägande fokus på själva förmedlandet av kunskapen, det vill säga det praktiska språkliga 

hantverket. Historieämnets kunskapskrav kräver istället högre kvalitét på själva kunskapen som 

redovisas, högre upp i betygsstegen i form av nyanserade analyser och väl motiverade värderingar. 

Även om kursernas centrala innehåll åtminstone i jämförelse med Lpf 94 uppvisar en balans mellan 

bildning och färdighet är kunskapskraven i svenskämnet alltså fortfarande färdighetscentrerade. 

Således finns ännu uppdelningen mellan färdighet och bildning i svenskämnet, inklusive det förras 

dominans, fortfarande kvar i ämnet. Uppdelningen är dock inte lika tydlig. Särskilt i och med den 

retoriska arbetsprocessens återintåg i ämnet har de två emfaserna kommit närmare varandra.  
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Bildning och färdighet 

Svenskämnet är i Lpf 94 ett ämne med stark betoning på den språkliga färdigheten. Bildningen 

finns endast med i stor utsträckning när det kommer till litteratur, demokrati och kultur. Det 

kulturella inslaget är dock något som inte följer med in i Lgy 11, åtminstone inte som explicit 

begrepp. I Lgy 11 finns en större balans mellan bildning och färdighet genom hela ämnet, och 

ämnet har ett uttalat uppdrag att verka dels som ett funktionellt nav i elevens lärande och 

samhällsroll, dels som bildande och fördjupande av elevens förståelse för såväl litteratur som för 

andra människor. I detta återfinns den kulturella aspekten trots att det uttryckliga begreppet saknas. 

Svenskämnet har i Lgy 11 blivit ett ämne med ambition att inspirera lust och bildning genom goda 

färdigheter i text och tal, en utveckling i linje med den bild av svenskämnet som förmedlas av 

Nordström (1995). Förändringarna mellan kursplanerna i Lpf 94 och Lgy 11 visar en utveckling i 

svenskämnet som går mot ett mer enhetligt ämne med mindre elevanpassning och en mindre ojämn 

syn på kunskapsinnehållet mellan de två klassiska ämnesdelarna bildning och färdighet (bl.a. Román 

2006). Även om bildning och färdighet fortfarande utgör tydliga tyngdpunkter inom ämnets 

kunskapsgrund är de i Lgy 11 mer integrerade än tidigare. Ämnets funktionella sida är stark men 

har i Lgy 11 inte bara en mer integrerad bildningsdel utan är också tydligare kopplad till samhället 

och elevens framtid än tidigare. Denna integration mellan bildning och kunskap i kombination med 

den tydliga samhällskopplingen medför att erfarenhetsemfasen är starkt närvarande i svenskämnet.  

I historieämnet är det framför allt påtagligt att det är ett stärkt ämne som presenteras i Lgy 11. 

I Lpf 94 gav texten intrycket av ett ämne utan säker grund som hade ett enormt behov av att 

berättiga sin existens, något som inte syns i Lgy 11, där ämnet framställs som en lika självklar del 

av utbildningen som svenskämnet. Den försvagning av ämnet som framhålls och kritiseras av bland 

annat Larsson (2011) är således bruten. Vad som är anmärkningsvärt är att denna självsäkerhet inte 

enbart baseras på den historiska metoden, utan även på betydelsen historisk insikt och bildning 

anses spela för elevens förståelse av samhället, olika kulturer och människor. Således kan det i båda 

ämnena talas om en generell stärkning av bildningsemfasen.  

Även historieämnet har starka tendenser att fokusera på färdighet. Den formella 

utbildningsaspekten är tydlig i ämnet, särskilt i Historia 3. Skillnaden är dock att medan 

svenskämnets färdighetsfokus främst syftar till att stärka elevens verktyg för lärande i övrigt och 

kommunikativa förmågor för att kunna agera framgångsrikt i samhället är historieämnets 

färdighetsemfas koppla kopplad till bildningen. Under analysen uppmärksammade jag redan i Lpf 

94 en syntes mellan bildning och färdighet i historieämnet, en syntes som möjligtvis skulle kunna 

utgöra en egen kompetensemfas. Även om den del av historieämnet som i störst utsträckning bidrar 

till en stark färdighetsemfas – historisk metod och källkritiskt arbete – kan användas i övrig 

undervisning och stärka elevens kritiska förhållningssätt i informationssamhället framställs den som 

i första hand akademisk. Detta visar att den utveckling Nordgren (2004) redogör för har vänts, och 

att det akademiska perspektivet på ämnet åter börjat ta större utrymme. Särskilt Historia 3 

framställer ämnets färdighetsbetonade delar i akademisk ton, så att kursen i stor utsträckning kan 
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ses som en förberedelse inför akademiska studier. På så sätt står historieämnet också närmare 

universitetsvärlden än svenskämnet gör. Tyvärr kan inga långtgående slutsatser dras utifrån de 

utbildningshistoriska aspekterna såsom de framställs av Berg (2014) och Nordgren (2004), då ett 

tillräckligt underlag för postmoderna influenser saknas. Däremot visar detta att ämnet utvecklats 

på ett sätt som kräver ett utvecklat analysverktyg och ny forskning kring ämnets utveckling i det 

postindustriella samhället. För att gå vidare med samma resonemang kan det också vara relevant 

att fråga sig om även emfasbegreppet såsom det används av Román (2006) behöver utvecklas för 

studier av svenskämnet Lgy 11, exempelvis genom att undersöka huruvida kompetensemfasen kan 

appliceras på ämnet. 

Standardisering, likvärdighet och enhetlighet 

När det kommer till enhetligheten utgör historieämnet i Lgy 11 samma utbildningspolitiska 

paradox som svenskämnet introducerade i Lpf 94. Samtliga elever på gymnasiet ska nu läsa historia, 

men innehållet i ämnet blir annorlunda. I Lpf 94:s svenskämne läste alla samma kurser, men 

kurserna var konstruerade så att enskilda kommuner, skolor och lärare fritt kunde forma innehållet 

efter vad de själva tyckte passade deras elever bäst och i vissa fall efter vad eleverna själva ville få 

ut av kursen. Lgy 11 introducerar en liknande problematik i historieämnet genom att ge ämnet 

status som kärnämne men dela upp det i olika kurser som läses av olika program. Skillnaderna i 

vad eleven får ut av ämnet blir stora, det kan variera från 50 obligatoriska poäng till 300 poäng 

kraftigt genomsyrade av akademisk kunskapssyn och metodik. De två extremerna innebär rimligtvis 

två olika ämnen för eleverna och frågan är om inte samma likvärdighetsproblematik som bland 

annat Holmgren (2008) påpekar fanns i Lpf 94:s svenskämne nu även uppstår i historieämnet. 

Vad som vidare är mycket anmärkningsvärt med hänsyn till standardiseringsfrågan är det faktum 

att historieämnet har specificerade innehållsanvisningar, något som inte förekommer i 

svenskämnet. En möjlig anledning kan vara en utbredd önskan inom svenskämnet att så långt det 

är möjligt (Thavenius 1995) undvika etablerandet av en formell kanon. Vilka värderingar som 

traderas, samt i vilken grad detta är önskvärt, är som bekant en invecklad fråga (bl.a. Beauchamp 

1981). Här uppstår dock en uppenbar skillnad ämnena emellan som åtminstone kan ge Goodson 

(1996) rätt i att ämnena kan synliggöra konflikter i läroplanen, då historieämnet i Lgy 11 har just de 

innehållsanvisningar som svenskämnet saknar. Oavsett anledningen till avsaknaden i svenskämnet 

vittnar dess närvaro i historieämnet om en tydlig uppfattning från författarnas sida om vilka delar 

av historien som är viktiga för eleven att lära sig om samt på vilket sätt de ska lära sig det. För båda 

ämnena uppstår här frågan om huruvida detta tjänar likvärdigheten eller ej, en fråga som denna 

uppsats inte kan besvara. Vad som dock står klart är att detta synliggör en tydlig skillnad i ämnenas 

uppbyggnad och kunskapssyn som på ett konkret sett medför stora skillnader i läroplanen. 
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Konklusion 

Undersökningen visar tydligt att Lgy 11 överlag är en mer standardiserad och akademinära läroplan 

som uppvisar en genomgående starkare erfarenhetsemfas, mycket tack vare en ökad integrering 

mellan kunskap, tillämpning och samhällsanpassning. Tydliga skillnader synliggörs också mellan 

ämnenas kursplaner vad gäller kunskapssyn, innehåll och struktur. Undersökningen synliggör också 

behovet av att uppdatera och omvärdera sättet att analysera ämnena. 

Båda ämnena är kopplade till elevens roll i samhället i större utsträckning än de var i Lpf 94. 

Särskilt tydligt är detta i svenskämnet med sitt fokus på språket som kommunikationsredskap. 

Svenskämnets uppdelning mellan färdighet och bildning är mindre påtaglig i Lgy 11 men finns 

fortfarande, och färdigheten har fortfarande överhanden. Svenskämnets bildningsinnehåll har 

förvisso stärkts, men betraktas och beskrivs fortfarande genom ett färdighetsperspektiv. I 

historieämnet utgår kursplanerna istället från bildningen. Detta skulle kunna sammanfattas med att 

säga att svenskämnet fokuserar på förmåga, medan historieämnet fokuserar på förståelse. 

Historieämnet har en avsevärt stärkt position i läroplanen i Lgy 11 i och med den nya statusen 

som kärnämne och har även tydligare än svenskämnet närmat sig akademiens ämnessyn jämfört 

med Lpf 94. Kärnämnesrollen bidrar till standardiseringen de två ämnena emellan även om stora 

skillnader fortfarande finns. Statusen som kärnämne till trots framstår historieämnet också, likt 

svenskan i Lpf 94, som ett ämne i första hand till för de teoretiska programmen syftandes vidare 

till fortsatta studier vilket skapar problematik kring likvärdighetsfrågan. I och med den ökade 

standardiseringen synliggörs även den andra stora skillnaden ämnena emellan. Svenskämnet är fritt 

från urvalsdirektiv och andra instruktioner som på läroplansnivå bestämmer vilket stoff som ska 

läras ut. Sådana direktiv finns i historieämnet, ett tydligt exempel på ämnenas påverkan på 

styrdokumenten med följd att svenskan är ett för enskilda skolor och lärare friare ämne än historian. 

Förutom att synliggöra ämnenas påverkan av styrdokumenten har studien också visat behovet 

av nytänkande i forskningen i och med Lgy 11. Särskilt i historieämnet har metodfokuset med 

bildningen och förståelsen som utgångspunkt skapat en ny dimension av ämnet som går utanför 

den analysmodell som denna studie använt sig av, och syntetiserat en kompetensemfas. Även de 

utbildningshistoriska aspekterna har visat sig till viss del utdaterade av Lgy 11. En av 

undersökningens större slutsatser är att åtminstone de undersökta ämnena kräver en uppdatering 

av analysbegreppen för att de ska kunna förstås till fullo i det postindustriella samhället och skapa 

utbildningshistorisk koherens. 

Vidare forskning skulle också förslagsvis kunna ägnas åt att studera hur dessa förhållanden 

påverkar likvärdigheten i utbildningen. Exempelvis vore historieämnet och dess innehållsdirektivs 

effekter i andra program än teoretiska intressesant att studera närmare ur ett 

likvärdighetsperspektiv. Förutom detta skulle en liknande studie med övriga ämnen kunna skapa 

en större förståelse för de nya läroplanerna. Om även grundskolan inkluderades i en sådan studie 

skulle också förståelsen för enhetlighetstankens utveckling kunna utvecklas. 
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