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Abstact 
 

A new curriculum, entailing news for teachers as well as students, was implemented in 2011. 

Among other things History has been given a more prominent position in that every student 

will now study the subject. Can this decision lead to history being used more in the future? 

The aim of this thesis is to study the new curriculum, Gy11, as well the Lpf94 and Lgy70, 

based on Klas-Göran Karlsson´s typology where the use of history is divided into seven 

different categories. I will analyze the curricula, looking at what different uses of history that 

can be discerned as well as what changes have been made over time. Furthermore I will deal 

with the uses of history being the most and least prominent ones in the respective curricula. 

Most practices but not everyone can be seen. Over time some practices have an even 

distribution while others have an increased representation. The practice being the most 

frequent one is the scholarly while the ones being the least prominent are the ideological and 

the commercial. 

Conclusively it can be said that the curricula have over time rendered a possibility to an 

increased use of history. 
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1.Inledning 
 

Hösten 2011 togs en ny läroplan i bruk, Gy11. När en förändring på detta sätt sker inom 

skolan görs det efter politiska beslut. Det medför nyheter för både lärare och elever men även 

för samhället i stort. Inte minst våra politiker har fått en förändrad syn på skolan och hur den 

ska fungera och detta syns bland annat genom utformandet av styrdokumenten. I denna 

gymnasiereform berörs bland annat historieämnet. Historieämnet har fått en framskjuten plats 

så till vida att ämnet har blivit gymnasiegemensamt, vilket betyder att samtliga program läser 

ämnet. Nya ämnesplaner ersätter de gamla kursplanerna, men även en ny betygsskala tas i 

bruk.  

Vad vill statsmakten uppnå genom att driva igenom en sådan här reform? Kan den leda till att 

intresset eller användandet av historien ökar så att man lättare förstår samhället av igår, idag 

och imorgon? Jag tycker mig redan nu kunna se ett visst vidgat historiebruk genom alla de 

filmer, datorspel, tv-program, facktidningar och böcker som finns idag. Kan denna 

framskjutna plats inom skolan vara ett resultat av just detta ökade historieintresse? Och 

kommer skolans historieundervisning medverka till att bruket eller användandet av historien 

ökar ännu mer för fler grupper i samhället? 

Genom att man utvecklar ett historiemedvetande kan man lära sig att bruka historia på olika 

sätt. En som har forskat inom det området är Historiebruk handlar om hur man använder och 

kan använda sig av historia. Det finns olika ”typer” av historiebruk. Klas-Göran Karlsson ger 

exempel på sju olika historiebruk i sin forskning. De benämns som vetenskapligt bruk, 

existentiellt bruk, moraliskt bruk, ideologiskt bruk, icke-bruk bruk, politisk-pedagogiskt bruk 

samt kommersiellt bruk.1   

Jag har min nuvarande lärartjänst på gymnasiet och det är min nyfikenhet efter att ha försökt 

förbereda mig inför de stora nya förändringarna som kommer inom historieämnet som har 

drivit mig till att undersöka förändringen i sättet att se på ämnet historia. Säkert har många 

andra historielärare liknande funderingar om historieämnets utveckling och jag hoppas att 

denna undersökning ska komma dem till nytta men även väcka ytterligare funderingar som 

kan leda till ytterligare forskning inom ämnet. Det är alltså den nya reformen som har 

                                                            
1 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf, Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund: 
Studentlitteratur, 2004, s.59. 
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genomdrivits och som innebär ett helt nytt sätt att se på skolan och inte minst på ämnet 

historia som är upprinnelsen till denna undersökning.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Avsikten med denna uppsats är att undersöka vilka perspektiv på historia som statsmakterna 

vill att dagens lärare ska anlägga i undervisningen. Ett sätt att ta reda på det är genom att 

studera de läroplaner som statsmakten har beslutat ska gälla.  Ett annat sätt är att ta reda på 

hur användandet har förändrats över tid och det sker genom att undersökningen kommer att 

omfatta en analys av de tre senaste läroplanernas kursplaner och ämnesplaner i historia för 

gymnasieskolan.  

Syftet med uppsatsen är alltså att undersöka vilka typer av historiebruk som uttrycks i 

läroplanerna i historia för gymnasiet i Lgy70, Lpf94 och Gy11. Detta skall göras med hjälp av 

Klas-Göran Karlssons typologi om historiebruk som kommer att appliceras på respektive 

läroplan. En analys kommer även att göras för att se om det har skett någon förändring av 

historiebruket över tid. I undersökningen kommer jag också att försöka ta reda på vilket 

historiebruk som är mest eller minst framträdande under respektive period. För att kunna 

besvara syftet har följande frågeställningar använts: 

 Vilka historiebruk kan identifieras i Lgy70, Lpf94 respektive Gy11? 

 Vilken eventuell förändring sker över tid? 

 Vilket historiebruk är mest/minst framträdande under respektive läroplan?  

 

1.2 Metodavsnitt 
 

1.2.1Metod 

Undersökningen är en kvalitativ textanalys. Vid en sådan undersökning är syftet att få en 

djupare och inte en så fragmenterad kunskap.  Avsikten är att man genom undersökningen ska 
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försöka förstå och analysera helheter2. Jag har i min undersökning bearbetat och analyserat ett 

textmaterial som består av de tre läroplanerna: Lgr70, Lpf94 och Gy11.  

När man arbetar med en kvalitativ undersökning är det enligt Patel och Davidson bra att göra 

löpande analyser inom en inte alltför lång tidsperiod. Analysen av de insamlade resultaten bör 

alltså påbörjas så tidigt som möjligt annars blir det svårare att få ett så kallat ”levande 

förhållande” till sitt material3.  Detta har gjort att jag fortlöpande under analysskedet av 

läroplanerna har skrivit ner motiveringar och tankegångar till min tolkning under styckena 

som benämns som förklaring av innehållet i tabell (3.5).  

Själva undersökningen inleds med en kort beskrivning av vad som tas upp i respektive 

läroplan vad gäller ämnet historia. Efter det finns det en sammanställning av min 

undersökning där man kan utläsa resultaten på ett överskådligt sätt. Jag har i tabellen ställt 

upp de tre läroplanerna, var för sig, för att resultatet ska kunna urskiljas tydligt. Och jag har 

även en rad för varje bruk, där resultaten har skrivits in, vilket underlättar för läsaren.  

I Lgy70 har undersökningen tagit sin utgångspunkt i det avsnitt som benämns som historia 

med mål och huvudmoment. I Lpf94 utgår den ifrån historieämnets mål och i Gy11 ifrån 

ämnets syfte. Vad gäller undersökningen av Gy11 har jag för att kunna få resultaten så 

jämförbara som möjligt delat upp ämnets syfte efter de tre styckena som förekommer samt de 

fem utvecklingsmomenten som står beskrivna. Sedan följer en förklaring av innehållet i 

tabellen. Där kommenteras samtliga historiebruk utifrån varje läroplan för att läsaren ska få en 

tydlig redogörelse av hur tankegångarna har gått under själva analysen.  

1.2.2 Avgränsningar 
 

Att undersökningen inriktar sig på just de tre senaste läroplanerna för gymnasiet har att göra 

med arbetets omfång måste begränsas. Jag har för avsikt att fokusera på den tid som ligger 

närmast nuet.  Det är även lämpligt att analysera tre läroplaner eftersom det då blir lättare att 

urskilja förändringar som har skett över tid, för att sedan kunna dra slutsatser som besvarar 

syftet med arbetet. Jag har även valt att avgränsa mig på så sätt att jag inriktar mig på Lgy70:s 

historia på samhällsvetenskaplig linje eftersom det är den motsvarighet där jag arbetar idag 

och att jag därför har mest anknytning till den inriktningen. Där studeras målen för ämnet 

                                                            
2 Patel, Runa och Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund: Studentlitteratur, 1994 2:a upplagan, s. 99. 
3 Patel och Davidson, 1994, s.100f. 



6 
 

samt de huvudmoment som ska tas upp. Vid analysen av Lpf94 och Gy11 har jag inriktat mig 

på att studera ämnets syfte eftersom det är där som man kan utläsa hur ämnet ska undervisas 

som helhet. 

 
1.2.3 Disposition 
 

För att läsaren ska vara insatt i vad historiebruk är för något görs först en genomgång av 

historiedidaktikens utveckling. Sedan följer en förklaring av vad begreppen historiebruk och 

historiemedvetande står för eftersom de för denna undersökning är centrala begrepp. Efter det 

beskriver jag den typologi som jag har tänkt applicera på respektive läroplan för att besvara 

mina frågeställningar i syftet. Jag förklarar vart och ett av de sju bruken som Karlsson nämner 

samt gör en koppling till hur dagens skola kan arbeta med de olika bruken. 

Min teoretiska utgångspunkt behandlar begreppet historiebruk utifrån forskaren Klas-Göran 

Karlssons typologi. Jag gör en beskrivning av vart och ett av det sju historiebruken. Det är 

den typologin som jag har för avsikt att använda mig av i min undersökning. Därefter kommer 

undersökningen som innebär en kort genomgång av det viktigaste innehållet i de ämnesplaner 

eller kursplaner som finns i Lgy70, Lpf94 och Gy11. Avslutningsvis kommer en analys av 

resultaten från den empiriska undersökningen samt förslag till eventuell framtida forskning. 
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2 Historiedidaktikens utveckling och historiebruk  
 

Vi bär alla tillsammans på en historia som vi inte kan bli av med hur gärna vi än skulle vilja, 

och vi ”gör” ständigt historia i ljuset av erfarenheter, kunskaper, traditioner och andra 

kulturella och språkliga uttrycksformer. Man kan säga att hela livet är genomsyrat av historia. 

Det är präglat av minnen och erfarenheter från föräldrar, massmedier eller 

historieundervisning som ständigt påverkar oss. Denna dubbelhet, det vill säga att vi gör 

historia och påverkas av historien, är en given utgångspunkt för all historiedidaktisk 

reflektion. Den historiedidaktiska forskningen visar att vi åberopar och använder den 

historiska dimensionen olika ofta i olika tider och rum, i olika samhällen och kulturer.  

Historia i Sverige handlade under lång tid bara om vad som hade hänt i det förflutna. Då 

gällde det att utnyttja historievetenskapens arbetssätt vilket följaktligen var arkivarbete, 

källkritik, inlevelse och kritisk analys. 4 

Detta gjorde att historia rönte störst uppskattning hos de professionellt närmast berörda. Den 

vanliga människan, efterfrågade enligt Zander och Karlsson inte medvetet en sådan kunskap. 

Varken massmedia, politiker eller andra offentliga delar av Sverige hade stort utrymme för 

historiska frågor. Även skolan drabbades då historieundervisningen fick minskade resurser. 

Många historielärare tyckte att det var svårt att motivera varför historia var viktigt för sina 

elever.  Eleverna kunde inte se vitsen med att läsa ämnet historia när de hade jämt jobb med 

att leva i nuet och skapa sig en framtid. Historielärarna fick inte heller någon hjälp från de 

professionella historikerna då glappet mellan skolvärld och universitetssamhälle var stort och 

ökande. Dock var Birgitta Odén en av de historiker som inte väjde för att aktualisera frågor 

om historiens plats i samhället. Odén ville ha mer samarbete med samhällsvetenskapen och ha 

öppnare diskussioner om vad som var det vetenskapligt betydelsefulla och som därmed borde 

prioriteras. Andra kända forskare, såsom Habermas och Liedman, har genom åren fört 

diskussioner om historiens nytta som har varit grunden för uppkomsten av det 

historiedidaktiska forskningsfältet som introducerades i Sverige under åren runt 1980.5  

Den svenska historiedidaktiken kom från början att knytas hårt till skolans 

historieundervisning. Det var främst på lärarhögskolorna som man sysslade med denna 

                                                            
4Karlsson & Zander, 2004, s.21f. 
5 Karlsson & Zander, 2004, s.28. 
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forskning. Forskningen handlade bland annat om vilken historia som faktiskt lärs ut och lärs 

in i ett samhälle men också om frågor som berörde vilken historia som bör undervisas om.6  

Tomas Englund i sammanhanget värd att nämnas. Han har i sin studie Samhällsorientering 

och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet beskrivit utvecklingen av en specifik 

aspekt av den svenska utbildningshistorien. Den tar sin utgångspunkt i en läroplansanalys av 

ämnet historia genom 1900-talet. Han gör en undersökning och analys hur vissa innehållsliga 

moment av den svenska skolans utbildning utformats under 1900-talet. 7 

Efterhand förändrades den historiska dimensionens position i det svenska samhället radikalt. 

Historien återkom på många fronter och blev en betydelsefull del av tillvaron. Helt plötsligt 

förväntades det från samhället att historien skulle finna lösningar på de problem som hörde 

nutiden och framtiden till. I och med denna positiva utveckling av intresset för historia har 

den didaktiska forskningen under tidigt 2000-tal i stor utsträckning gått ifrån fokuseringen på 

skolan och historieundervisningen för att istället inrikta sig på ett betydligt bredare 

angreppssätt på problematiken historia och samhälle. Denna ändrade inriktning, från skola till 

samhälle, har också fått till följd att de normativa diskussionerna kring vad som är bra och 

dålig historia och när historia missbrukas har tonats ner. Bäst kan man beskriva dagens 

historiedidaktik som analytisk-kritisk, inriktad på att förklara och förstå mer än att föreskriva 

historiens plats i samhället. 8 Från 2000-talets sista år står åter den skolnära historiedidaktiken 

alltmer i centrum igen. Forskning kring undervisningens innehåll, prov, bedömning har 

genomförts.  

Denna utveckling, med ökat intresse för historien, medförde efterhand att forskingen 

breddades och nya forskningsfält togs i anspråk. Ett av de forskningsfälten rörde sig om 

historiebruk eller hur man använder sig av historian. Peter Aronsson, som är professor i 

historiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet, skriver i sin bok Historiebruk – att 

använda det förflutna bland annat om historiebrukandets grundbegrepp. Aronsson försöker 

utreda vad historiekultur, historiebruk och historiemedvetande är för slags begrepp. Han 

menar att historiekultur är de källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med 

referenser till historien eller det förflutna som erbjuder stora möjligheter att binda samman 

relationen dåtid, nutid och framtid. Aronsson definierar begreppet historiebruk som ”de 

                                                            
6 Karlsson & Zander, 2004, s.28. 
7 Englund, Tomas,  Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet, Uppsala 
universitet Reprocentralen HSC, 1994 2:a upplagan, s.15. 
8 Karlsson & Zander, 2004, s.30ff. 
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processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och 

handlingsorienterade likheter”.9 

Ett centralt begrepp för historiebruk är historiemedvetande. Aronsson definierar 

historiemedvetande på så sätt att det är de uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid och 

framtid som styr, etableras och reproduceras i historiebruket. Aronsson menar vidare att ett 

visst urval av historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett 

historiemedvetande.10  

Aronsson tar i sin bok ett brett grepp om bruken av historia. Han lämnar förslag till teori- och 

begreppssammanhang för hur man kan förstå och därigenom förklara både samhällens och 

människors historiebruk. Aronsson menar att en analys av historiebruk strängt taget hör 

hemma i varje kulturanalys, även när bruket av det förflutna inte utgör huvudpoängen. Han 

menar vidare att alla lärare på alla nivåer måste ha kompetens som gäller förmågan att se och 

analysera användningen av det förflutna.11 Detta gör att min undersökning faller inom ramen i 

detta synsätt.  

Begreppet historiebruk handlar om hur historia används och därför är det relevant att förklara 

det eftersom det är just det begreppet jag utgår ifrån när jag ska analysera läroplanerna.  

Undersökningar som har att göra med historiebruk är enligt Zander inte speciellt gamla. Den 

som var först, var den tyske filosofen Nietzsche. Nietzsche menade att ”en överdos av historia 

kunde förorsaka varaktiga sår”12 . Han förordade vidare en balans mellan det förflutna och det 

nuvarande, mellan minne och glömska. Han ansåg att alla människor har sitt eget sätt att 

förhålla sig till historien eller det förflutna. Nietzsche delar in historiebruket i tre tydligt 

avgränsade grupper: det monumentala, det antikvariska och det kritiska. 

Det monumentala bruket uppvisar likheter med myten. Här försöker man framhålla klassiskt 

dådkraftiga exempel för att skapa engagemang för historien som kan stimulera till stordåd. 

Han varnade dock för att en strävan efter att försöka finna analogier kan leda till att de 

perfekta heroerna lyfts ur sina naturliga, historiska sammanhang, som i sin tur i värsta fall kan 

                                                            
9 Aronsson, Peter, Historiebruk-att använda det förflutna, Lund: Studentlitteratur, 2004, s.17. 

10 Sandin, Bengt och Säljö, Roger, Utbildningsvetenskap-ett kunskapsområde under formering, Falun Carlssons 
förlag, 2006, s.211f. 

11 Aronsson, 2004, s.8. 
12 Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 
sekelskifte, Nordic Academic Press, Diss. Lund: Univ, 2001, s.48. 
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leda till grova generaliseringar och att flera av de troliga förklaringarna och motiven drastiskt 

reduceras.  

Det antikvariska historiebruket uppmuntrar människan att uppskatta det enkla och det nära. 

Det bidrar även till att upprätta och upprätthålla ett levande kulturarv. Han menar dock att de 

som bara lever med detta bruk lever ett skuggliv i nuet. ”Bakåtsträvandet bevarar inte livet 

utan mumifierar det” menade Nietzsche.13  

Det tredje och sista historiebruket som Nietzsche talade om var det kritiska. Det tar sin 

utgångspunkt i behovet av att kritisera det förflutna. Det är dock inte enkelt att ifrågasätta 

historien. Det krävs att vi har en insikt om att vi inte kan frigöra oss ifrån orättvisor och 

misstag som begåtts i det förgångna. Vi är snarare beroende av dem.14 

A.L Rowse, var en brittisk historiker som förordade en metod, för att studera historiebruk, där 

man skulle analysera biografier av stora män vilka i sin tur kunde kopplas ihop med historiska 

händelser. Han ansåg att om statsmän i främst Storbritannien, Frankrike och USA hade 

studerat och satt sig in i modern historia och hur den brukats efter första världskriget, så hade 

det tyska agerandet inte kommit som någon större överraskning.  Rowse menade då att man 

genom detta sätt att använda sig av historian hade kunnat stoppa Nazitysklands framfart på ett 

tidigt stadium.15 

Bernard Lewis var en historiker som inte var intresserad av att undersöka och värdera vilket 

historiebruk som var att föredra. Hans arbete gick istället ut på att försöka urskilja på vilka 

olika sätt som historia användes på och av vilka grupper.  Den franske historikern Marc Ferro 

anlägger ett perspektiv där han anser att bruk av historia kan jämställas med makt över 

historien och därmed indirekt över samhällsutvecklingen. Han menar att historikerna inte står 

ovanför denna process, utan tvärtom. Han visar med hjälp av många exempel att historiker 

bidragit till att förmedla en historia som är väl förenlig med maktens behov av legitimitet, 

men inte med vetenskapliga krav på oberoende. Därför vänder sig Ferro mot alla typer av 

försök att skriva en universell historia. Uppgiften för dagens historiker blir att istället försöka 

redovisa skilda tolkningar av det förflutna och ställa dem mot varandra för att visa på 

mångfalden och föränderligheten i hur historien uppfattas och tolkas. 16 

                                                            
13 Zander, 2001, s.48. 
14 Zander, 2001, s.49. 
15 Zander, 2001, s.49. 
16 Zander, 2001, s.51. 
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Enligt den traditionella svenska synen är det historiker, historielärare och anställda och 

besökare på museer och i arkiv som använder eller brukar historia. Historiker konstruerar ny 

historia genom arkivstudier. Fynden tolkar och analyserar de på sina institutioner. Tolkningen 

är tvåfaldig, då historikern sätter in resultaten i ett samtida realhistoriskt sammanhang, men 

även relaterar sin forskning till kollegornas resultat. Till slut sprids de vetenskapliga resultaten 

till det större samhället genom olika kanaler såsom museets tjänstemän och skolans 

historielärare. Den vetenskapligt säkerställda kunskapen tänks ”sippra ned” på ett 

utbildningssystem och ett samhälle som efterfrågar denna kunskap. 17 Detta tankesätt var 

Nietzsche en stor kritiker till. Han ställde historia som vetenskap mot historia som livsbehov. 

Han menade att historia som vetenskap segrade och det var djupt olyckligt eftersom livet, 

enligt honom behöver historien för att fungera medan det vetenskapliga förnuftet tenderar att 

isolera historien från det livssammanhang som ger historien existensberättigande. Nietzsches 

kritik har spelat en viktig roll för det historiedidaktiska tänkandet. Redan han argumenterade i 

termer av historiemedvetande. Han drog en skarp gräns mellan ett historiskt medvetande som 

är livsbefrämjande genom att bevara traditioner, ge kritisk inspiration och ge förebilder, och 

ett mer modernt, vetenskapligt historiemedvetande som tjänar till att relativisera historien och 

därmed omöjliggöra överblick och orientering i tid. Denna uppdelning är enligt Karlsson inte 

rättvisande. Utvecklingen har efterhand drivit fram flera andra slags historiebruk. Det senaste 

decenniets samhällsutveckling har i hög grad visat att historia kan brukas och faktiskt brukas 

på flera olika sätt, och då är det vetenskapliga brukandet ett sätt.18  

Martin Stolare menar att historiebruk är hur historia används i olika sammanhang. Historia 

kan enligt Stolare användas för till exempel politiska eller ideologiska syften. Vidare menar 

Stolare att historiemedvetande innebär att man har en förståelse för att tolkningen av historien 

är kopplad till nuet och att historien även påverkar hur vi ser på framtiden. Om man lär sig om 

historiebruk samtidigt som man lär sig detaljkunskaper om historien har man lättare att 

utveckla sitt historiemedvetande.19 

Historiedidaktik handlar, enligt mig, bland annat om hur man som lärare undervisar i ämnet 

historia. Denna undervisning kan göras på många olika sätt, men det är viktigt att läraren 

utvecklar en undervisning som tar sin utgångspunkt ifrån elevernas kunskaper och intressen. 

Om man undervisar på ett sätt som är inspirerande och intresseväckande kommer eleverna att 

                                                            
17 Karlsson & Zander, 2004, s.52f. 
18 Karlsson & Zander, 2004, s.54ff. 
19 http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2010/12/15/tar-historien-bruk, 2011-09-16. 
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få ökade kunskaper om sin historia. Därför anser jag att historiedidaktiken är en väldigt viktig 

del av lärarens kompetens. Eleverna använder sig sedan av denna införskaffade kunskap och 

ges då möjlighet att förstå sambandet mellan dåtid, nutid och framtid. De har alltså utvecklat 

ett historiebruk för skapa mening och sammanhang i sitt liv. Det är alltså den ökande 

detaljkunskapen tillsammans med ett historiebruk som gör att man enligt mig utvecklar sitt 

historiemedvetande. Ett väl utvecklat historiemedvetande är för mig viktigt att ha för att man 

som människa ska kunna känna mening med livet och förstå att man en bit av en helhet. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Denna uppsats har för avsikt att behandla ett relativt nytt område, nämligen historiebruk. Det 

finns inte särskilt mycket skrivet om detta område vilket har gjort att jag har fått bredda min 

bakgrund och mer överskådligt redogöra för historiedidaktikens utveckling för att läsaren ska 

bli insatt i ämnet. Jag har även valt att närmare behandla begreppen historiemedvetande och 

historiebruk då jag anser att dessa begrepp är relevanta för själva undersökningen. 

Enligt Karlsson och Zander har det på senare tid skett ett intensifierat arbete kring begreppen 

historiebruk och historiekultur som har visat att det är nödvändigt att undersöka 

historieförmedling i ett brett samhälleligt perspektiv. De menar att samhället har didaktiserats 

men behovet att undersöka historieämnets villkor i skola och utbildning kvarstår. Bland annat 

är undersökningar om vilka konsekvenser politiska beslut har på historieämnet ständigt 

aktuella. 20 

Karlsson har även varit med att utveckla förståelsen hur historia brukats och brukas i andra 

länder. Han är Östeuropaforskare och har undersökt hur olika grupper i samhället brukat 

historia och hur deras historiska berättelser har bidragit till att förändra historiska 

föreställningar i öst. Karlsson har i ett flertal undersökningar utvecklat en typologi över olika 

behov, bruk och funktioner av historia. De är separata kategorier men är dock beroende av 

varandra. 21 Han poängterar dock att han inte gör några anspråk på att typologin är fullständig. 

Dessutom kan flera bruk överlappa varandra eller ibland existera vid sidan av varandra. 

Karlsson uttalar att: ”Alla bruk av historia kan i vid mening sägas handla om människors 

sökande efter mening och sammanhang i tillvaron. Som en analytisk renodling kan typologin 

fylla en funktion som ett instrument för historiedidaktisk forskning att visa hur historia brukas 

av olika brukargrupper med olika behov och intressen, och med olika funktioner som 

resultat”.22 Detta tycker jag motsvarar just vad jag efterfrågar för att kunna utföra min 

undersökning och uppnå mitt syfte. Då typologin kommer att appliceras på de tre läroplanerna 

kommer jag att förklara dels vad respektive bruk står för samt koppla dem till skolans 

verksamhet. 

Karlssons typologi om historiebruk: 

                                                            
20Karlsson & Zander, 2004, s.13. 
21 Karlsson & Zander, 2004, s.59. 
22 Karlsson & Zander, 2004, s.58. 
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Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka 

Rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 

Historielärare 

Verifikation 

Tolkning 

Minnas 

Glömma 

Existentiellt Alla människor Orientering 

Förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt

Intellektuella 

Rehabilitering 

Restaurering 

Försoning 

Uppfinna 

Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Glömma 

Utplåna 

Icke-bruk Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Illustrera 

Offentliggöra 

Debattera 

Politisk-

Pedagogiskt 

Intellektuella 

Politiska eliter 

Pedagoger 

Politisering 

Instrumentalisering

Öka historiens 

värde 

Göra ekonomiska 

vinster 

Kommersiellt Verksamma inom 

reklam och 

ekonomi 

Kommersialisering

23 

 

  

Karlsson har i sin typologi delat in historiebruket i sju olika grupper.   

Det första bruket som tas upp är det vetenskapliga bruket. Brukarna här är historikerna och 

historielärarna och de har ett behov av att upptäcka och rekonstruera. I skolsammanhang 

innebär detta att man fokuserar på faktadelar och källkritik. Man ställer angelägna och kritiska 

                                                            
23 Karlsson & Zander, 2004, s.59. 
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frågor som man vetenskapligt försöker besvara och som medför ny relevant historisk fakta. 

Detta bruk lämpar sig inom all typ av historia och kan därför med lätthet utnyttjas inom 

skolvärlden. 

Det andra bruket benämns existentiellt bruk och omfattas av alla människor. Det aktiveras 

genom att alla människor har ett behov av att minnas, eller att glömma, för att känna 

orientering och stabilitet i ett samhälle som förändras snabbt. Behovet ser olika ut för olika 

människor vad gäller i styrka i olika samhällen, generationer och tidsperioder. Eftersom det 

existentiella bruket är av privat natur lämnar det inte så tydliga spår efter sig i källmaterialet 

såvida man inte intervjuar brukarna. Individer och grupper i samhället som har utsatts för 

någon konflikt, eller annat starkt tryck, har ofta ett väl utvecklat existentiellt historiebruk. 

Inom skolan kan man urskilja det existentiella bruket när man arbetar mer med den privata 

historien såsom hembygdshistoria eller släktforskning. Man kan studera äldre släktingars 

dagboksanteckningar eller kyrkoböcker på orten. Det existentiella bruket används även när 

man pratar om nationell tillhörighet och migration för olika folkgrupper.  Folkmord och andra 

konflikter, såsom t ex Israelkonflikten och andra världskriget med Auschwitz och Hiroshima, 

är också områden som kan platsa inom det existentiella historiebruket. Inom skolan kan man 

även bjuda in personer som har en egen historia att berätta som t ex Benny Grünfeldt när man 

pratar om andra världskriget. Då använder man ett levande källmaterial som hjälper eleverna 

att utveckla sitt existentiella historiebruk. 

Det tredje bruket kallas det moraliska bruket. Här är det främst det välutbildade skiktet och de 

intellektuella som ses som brukarna och de har ett behov att återupptäcka historia som 

förträngts eller förtryckts. Utgångspunkten för det moraliska bruket är ”den moderna 

funktionella staten, som i totalitär eller auktoritär skepnad medvetet undanhåller undersåtarna 

sådan historia som kan skada den politiska maktens legitimitet, och som i välfärdsskepnad 

ägnar all uppmärksamhet åt att i ekonomisk anda producera och fördela välstånd men 

åsidosätter medborgarnas behov av historia, identitet och rötter” 24. Då aktiveras historien och 

blir till en moralisk-politisk kraft genom att en politisk liberalisering eller andra förändringar 

gör så att historiska frågor förs upp på den politisk-kulturella agendan. Det moraliska bruket 

hänger samman med uppenbar maktutövning och med upprördhet över hur denna utövats och 

fortsätter att utövas. Målet kan man säga vara uppgörelse med den funktionella staten för att 

få tillbaka det tillstånd som var innan de kom till makten. Inom det moraliska bruket handlar 

                                                            
24 Karlsson & Zander, 2004, s.58. 
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det alltså om att oförrätter i det förflutna ska upptäckas och att man ska försöka upprätta, 

rehabilitera eller restaurera grupper som råkat illa ut. 

Detta bruk syns i skolan när man pratar om det svenska folkhemmet. Det har ju efterhand 

”upptäckts” mörka sidor från denna period då man utförde tvångssteriliseringar av många 

psykiskt handikappade i Sverige. Det moraliska bruket syns även när man behandlar 

Sovjetunionens förändring under glasnostperioden. En lång tids förtryck och terror kunde 

plötsligt debatteras och diskuteras öppet vilket fick till följd att stora förändringar för folket 

genomfördes. Även Sveriges undfallande hållning gentemot Nazityskland under andra 

världskriget som tas upp i skolan hamnar under det moraliska bruket.   

Det fjärde bruket, det ideologiska, har intellektuella och den politiska eliten som sina främsta 

brukare. De uppfinner och konstruerar historien. De vill bygga upp relevanta 

meningssammanhang som lyckas berättiga en viss maktposition och rationalisera denna 

genom att anpassa historien så att misstag och problem som uppstått på vägen till makten 

tonas ned, görs banala eller försvinner. Här konstrueras den historiska utvecklingen och 

framtiden mer eller mindre på fri hand. Det ideologiska bruket utnyttjas för att övertyga och 

för att mobilisera större människosamlingar för den stora ideologiska uppgiften. Inom det 

ideologiska bruket återfinns absoluta kronologier, tydliga periodiseringar, svart-vita analyser 

och personteckningar, starka kontinuitetslinjer mm.25  Detta bruk finns inte klart och tydligt 

uttalat i skolans läroplan men det förekommer förmodligen ändå outtalat. Det är dock väldigt 

svårt att identifiera det. Inom skolan talar man ju om att eleverna ska fostras till demokratiska 

medborgare vilket gör att man här kan se spår av det ideologiska bruket. Inom skolan 

förespråkar man även det demokratiska styrelsesättet och använder sig bland annat av Hitler 

som ett talande exempel på hur man inte ska bete sig. 

Det femte bruket kallas för ett icke-bruk av historia. Även här är brukargruppen intellektuella 

och politiska eliter som vill glömma eller utplåna.26 Det så kallade icke-bruket är ett uttryck 

för en medveten hållning hos intellektuella och politiska grupperingarna att den historiska 

aspekten ska förträngas och ignoreras. Man bör istället koncentrera sig på framtiden. Det 

svenska samhällets historieanvändning under efterkrigstiden kan enligt Karlsson 

karaktäriseras som ett icke-bruk. En föreställning som varit utbredd är den modernistiska där 

allt det mörka och dystra som hör historien till ligger bakom oss och att vi ska orientera oss 

                                                            
25 Karlsson & Zander, 2004, s.59ff. 
26 Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
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mot den ljusare framtiden. Detta kan vara en förklaring till varför historia som ämne i skolan 

under en lång period alltmer har fått stå tillbaka.27 De senaste femton åren har dock 

historieintresset ökat och begrepp som historiemedvetande har aktualiserats och finns sedan 

1994 explicit formulerat i skolans kursplaner i historia. 28  

Ett icke-bruk inom skolans värld skulle kunna visa sig på så sätt att läraren skulle kunna 

utelämna vissa saker, som till exempel den egna nationens misstag och försyndelser som 

begåtts i det förflutna. 

Det sjätte bruket benämns som det politisk-pedagogiska bruket av historia. De intellektuella, 

politiska eliterna och pedagogerna är användare. De vill illustrera, offentliggöra och 

debattera.29 Denna form av historiebruk kan förklaras som ett metaforiskt, symboliskt och 

jämförande historiebruk. Här görs förhållandet mellan då och nu förenklat och 

oproblematiskt. Det politiska historiebruket vill hitta likheter och målet blir därigenom att 

ställa angelägna politiska frågor i vår egen tid under debatt. Detta ska göras genom direkta 

jämförelser med företeelser i det förflutna. I detta politiska bruk tänker man sig att historien är 

viktig och relevant i sökandet efter vägledning vid bland annat politiska beslut. Detta kan man 

härleda till projektet… om detta må ni berätta…” som uppmärksammade förintelsens 

förödande konsekvenser. Detta material kom flitigt att användas av lärare runt om i Sverige.  

Ur den pedagogiska infallsvinkeln ses historien som ett skafferi ur vilket man kan hämta olika 

tårtbitar som man kan använda i nutiden. Man betonar även här likheterna. En viktig 

historiedidaktisk fråga blir då varför en viss jämförelse med en viss historia görs av vissa 

speciella individer eller grupper i ett samhälle i en speciell situation och vid en speciell 

tidpunkt. Här kan man i skolan studera strukturella likheter mellan t ex olika stater eller 

genetiska samband mellan olika folkgrupper. 

Det sjunde och sista bruket av historia är det kommersiella bruket som används av de som är 

verksamma inom reklam och ekonomi och av de som har ett behov att öka historiens värde 

samt göra ekonomiska vinster. Det hänger samman med att historia under senare tid tillmätts 

ett värde av breda samhällsgrupper. Historiska motiv har gjort att fiktionslitteratur och film 

har fått en ökad efterfrågan och sålt mer. Numer har även populärhistoriska tidskrifter en stor 

                                                            
27 Karlsson & Zander, 2004, s.61f. 
28 Ammert, Niklas, ”Att stimulera historiemedvetande”, Grundskoletidningen (nummer 3 2009). 
29 Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
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marknad. Om man tittar rent kommersiellt har reklamen tagit historien i bruk vilket inte har 

förekommit innan. 30 

Eftersom det kommersiella bruket handlar om att göra någon slags vinning på att använda sig 

av historian existerar det inte i skolan. Man bedriver ju inte historieundervisning i 

kommersiellt syfte. 

Kritik som kan framföras mot den typologi som jag valt att använda rör enligt Karlsson 

avgränsningsproblematiken. Han menar att det inte bara är svårt att skilja de historiska bruken 

från varandra i den empiriska undersökningen utan även att flera av de historiska bruken 

dessutom kan aktualiseras samtidigt och därför kan förstärka varandra.31 Typologin är dock 

lämplig som analytisk struktureringsprincip.  

Det är utifrån de här sju historiebruken jag kommer att genomföra min undersökning. Jag vill 

alltså undersöka vilka historiebruk som går att identifiera i de tre läroplanerna, vilken 

eventuell förändring som sker över tid samt vilket historiebruk som är mest/minst 

framträdande under respektive läroplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
30 Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
31 Karlsson & Zander, 2004, s.64f. 
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4.Empirisk undersökning 
 

Nedan följer en kort genomgång av det huvudsakliga innehållet i de tre läroplanerna: Lgy70, 
Lpf94 och Gy11 för att tydliggöra innehållet för analysen.  

 

4.1 Innehåll i Lgy70 (ur mål och huvudmoment) 

Lgy70:s kursplan är uppdelad i två huvudsakliga områden: Mål och Huvudmoment. I målen 

går att utläsa att fokuseringen ska ligga på att ”förvärva kunskaper om människor och miljöer, 

idéer, företeelser, händelser och förlopp”.32 Vidare lyfts det fram att eleven ska” vidga och 

fördjupa kunskaperna om väsentliga drag i det historiska skeendet”.33 Eleven ska genom 

undervisningen i historia få ”ett vidgat perspektiv på världen idag liksom en ökad 

medvetenhet om problem som kan få konsekvenser för framtiden”.34  Lgy70 betonar även det 

källkritiska förhållningssättet som går att utläsa i följande formulering: Eleven ska ”stifta 

bekantskap med olika slag av källmaterial och historiska framställningar och därigenom 

grundlägga och uppöva färdigheten att kritiskt och nyanserat bedöma uppgifter i ett sådant 

material”.35 Eleven skall även ”utveckla förmågan att självständigt ställa problem och förstå 

orsakssammanhang36. Lgy70 betonar även vikten av att utgå från elevens egna förutsättningar 

genom följande formulering: Eleverna ska ”lära sig att urskilja olika drivkrafter bakom 

samhällsförändringar och att betrakta respektive tidsskeden med utgångspunkt i deras egna 

förutsättningar”.37 Lgy70 förespråkar och vill att eleven skall ”tillägna sig ett arbetssätt som 

främjar ett aktivt kunskapssökande, skapar engagemang beträffande inlärning och redovisning 

samt stimulerar till samarbete”.38 Eleverna ska även ”beredas tillfälle att uppleva kunskaper 

och färdigheter i ämnet som personligt angelägna när det gäller att förstå bakgrunden till 

förhållanden i den närmaste omgivningen och till samhällsutvecklingen i vidare bemärkelse.39  

Lgy 70 går sedan vidare med att ta upp de huvudmoment som ska ingå i ämnet. Det första 

huvudmomentet består i att eleven ska få en översikt inom ämnet. Det går att utläsa i följande 

formulering: ”En kronologiskt upplagd kärnkurs bestående av dels en översikt över sociala, 

                                                            
32 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan Lgy70 , Supplement 71, Stockholm,1991, s.199. 
33 Lgy70, s.199. 
34 Lgy70, s.199. 
35 Lgy70, s.199. 
36 Lgy70, s.199. 
37 Lgy70, s.199. 
38 Lgy70, s.199. 
39 Lgy70, s.200. 
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ekonomiska, kulturella och politiska förhållanden i äldre europeisk och utomeuropeisk 

historia inriktad på jämförelser och orsakssammanhang, dels på ett mer ingående studium av 

de tre senaste århundradena med tyngdpunkten lagd på företeelser som är av betydelse för 

förståelsen av världen idag”.40  I Lgy70:s andra huvudmoment står det att eleven även ska 

kunna ges tillfälle att få fördjupa sig inom ämnet genom att de ska få arbeta med ”fritt valda 

teman – fördjupningar och längdsnitt i anslutning till kärnkursen och fristående – avsedda att 

tillgodose elevernas individuella intressen och kunskapsbehov beträffande särskilda 

ämnesområden såväl i olika tider som med varierande regional anknytning, från lokal till 

global historia”.41 

 

4.2 Innehåll i Lpf94 (ur ämnets syfte) 

I Lpf94 skrivs det att ”utbildningen i ämnet historia syftar till att både i det korta och i det 

långa perspektivet skapa sammanhang och bakgrund för individer och samhällen”.42 Ett annat 

syfte är att eleven ska få ”fördjupa förståelsen av skeenden och företeelser över tiden och i 

rummet, vare sig det gäller vardagsliv eller storpolitik.43 De historiska studierna skall också 

visa och klarlägga olika krafter som påverkar samhällen och människor”.44 

Ämnet historia ska även ”stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 

tidsdimension”.45 Tanken med det är att eleven ges perspektiv på den egna personen. Detta får 

till följd att den egna identiteten stärks samt ökar insikten om det egna kulturarvet liksom om 

andras, inte minst nationella minoriteters, ursprung och kulturarv.46 

                                                            
40 Lgy70, s. 199. 
41 Lgy70, s. 199f. 
42http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
43http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
44http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
45http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
46http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
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Ämnets syfte är även att ”skapa historisk medvetenhet och bildning. Härigenom tillägnar sig 

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

gränser, vilket gynnar handlingsberedskap inför framtiden”.47 Vidare skrivs det att historia ger 

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

tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för demokratin. Historiska insikter om 

andra folk, länder och kulturer skapar förutsättningar för internationellt samarbete samt ökad 

förståelse i en multietnisk, konfliktfylld värld”.48 

Ett annat syfte som tas upp i Lpf94 är att eleven ska ”utveckla ett kritiskt tänkande och ett 

analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och människors 

levnadsmönster”.49 Detta ska gynna förmågan ”att stå kritisk såväl inför historiska källor som 

inför texter och andra medier i vår tid.”50 

 

4.3 Innehåll i Gy11 (ur ämnets syfte)                      

I Gy11skrivs det att ”undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, 

fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga 

att använda historisk metod och förståelse av hur historia används”.51 Därigenom ska alla 

elever ”ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det 

förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden”. 52 

Vidare skrivs det i Gy11 att eleverna genom undervisningen ska ”ges möjlighet att utveckla 

sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå 

frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska 

                                                            
47http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
48http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
49http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
50http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
51http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
52http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
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förändringsprocesser ur olika perspektiv”.53 Skolan ska även ge alla elever möjlighet att själva 

utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i 

samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till och hjälpa eleverna att få insikt i att varje 

tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. Gy11 poängterar även att 

eleverna också ska ”få utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför 

framtiden. Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika 

identiteter”.54 Historieundervisningen ska därför ”ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse 

av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt 

möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning”.55 

Skolans historieundervisning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:  

”Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika 

tolkningar och perspektiv.  

Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv 

på framtiden.  

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

och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.  

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera 

resultatet med varierande uttrycksformer.  

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

och under olika tidsperioder. ”56 

                                                            
53http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
53http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
54http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
55http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
56http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
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4.4 Tabell om historiebruk 
 

I följande tabell har jag placerat in de olika läroplanerna utifrån Karlssons typologi de olika 

historiebruken. Jag har numrerat de olika målen/ämnets syfte utefter i den ordningen som de 

står beskrivna i läroplanen. 

 

 Lgy 70 

Denna kursplan 

har åtta mål 

och två 

huvudmoment. 

Lpf94 

Denna 

kursplan 

har sex mål. 

Gy11 

Denna ämnesplans 

syfte är uppdelat i tre 

stycken och fem 

utvecklingskriterier57: 

Vetenskapligt 

bruk 

Samtliga 8 mål 

och samtliga 2 

huvudmoment. 

Samtliga 6 

mål. 

Samtliga 3 stycken 

och samtliga 5 

utvecklingskriterier. 

Existentiellt 

bruk 

4, 5,6, 7 och 8 

och 

huvudmoment 

2. 

3, 4, 5 och 6 Stycke 1 och 3 och 

samtliga 5 

utvecklingskriterier. 

Moraliskt bruk 2, 3, 6 och 8 och 

inga 

huvudmoment. 

3, 4,5 och 6  Stycke 2 och 

utvecklingskriteriet 2 

Ideologiskt 

bruk 

Inget  Inget Inget 

Icke- bruk Inget Inget Stycke 2 

Politisk-

pedagogiskt 

bruk 

3 och samtliga 2 

huvudmoment. 

1, 2 och 5 Stycke 2 och 3och 

utvecklingskriteriet 1 

                                                            
57 Egen benämning av följande uttryck i Gy 11 ” Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande”. 
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Kommersiellt 

bruk 

Inget Inget Inget 

 
 

4.4.1 Vetenskapligt bruk  
 

Det vetenskapliga bruket dominerar i Lgy70. Det visar sig redan i det första kriteriet som 

lyder ”Eleven skall genom undervisningen i historia förvärva kunskaper om människor och 

miljöer, idéer, företeelser, händelser och förlopp under olika tider samt i skilda 

kulturkretsar”.58  Även i det andra och tredje målet kan man applicera det vetenskapliga 

bruket genom att kunskaperna skall fördjupas om väsentliga drag i det historiska skeendet och 

i det tredje står det att man skall ” erhålla ett vidgat perspektiv på världen idag liksom en ökad 

en medvetenhet om problem som kan få konsekvenser för framtiden”.59 Dessa kriterier visar 

starka drag i det vetenskapliga perspektivet då man som elev har möjlighet att ställa egna 

problemformuleringar och söka svaren på dessa. Detta kan knytas till det fjärde målet som tar 

upp den källkritiska aspekten.60 Kriteriet fem uttalar klart och tydligt hur viktigt det är att 

eleven självständigt utvecklar förmågan att ”ställa problem och förstå orsakssammanhang”.61 

I kriteriet sex framhålls det att eleven skall lära sig att urskilja olika drivkrafter bakom 

samhällsförändringar. Detta kan eleven göra genom målen sju och åtta, då de betonar elevens 

egna arbetssätt och ett aktivt kunskapssökande. Vidare är det viktigt att det egna 

kunskapssökandet skall kännas angeläget för eleven så att hon förstår samhällsutvecklingen.62 

Detta rimmar också väl med huvudmoment 1 och 2 som betonar den historiska översikten vad 

gäller den sociala-, ekonomiska-, kulturella- och politiska historian och fritt valda 

temaområden.63 

Även i Lpf94 dominerar det vetenskapliga bruket. I det första och andra målet poängteras det 

att eleven skall känna till det grundläggande i den historiska utvecklingen och även förstå 

innebörden av epokbegrepp och andra viktiga historiska begrepp. I kriteriet tre står det uttalat 

                                                            
58 Lgy70, s.199. 
59 Lgy70, s.199. 
60 Lgy70, s.199. 
61 Lgy70, s.199. 
62 Lgy70, s.199. 
63 Lgy70, s.199f. 
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att eleverna skall kunna analysera historiska problem. I det fjärde kriteriet poängteras det att 

eleven skall kunna beskriva historiska skeenden utifrån olika historiska perspektiv. I de två 

sista kriterierna betonas det elevens förmåga att diskutera dagsaktuella händelser utifrån 

historiska perspektiv. Eleven skall också kunna formulera egna historiska frågor.64 Alla dessa 

mål stämmer väl överens med det vetenskapliga bruket som står för att man ska upptäcka och 

rekonstruera historien.65 

Det vetenskapliga bruket dominerar även i Gy11. I det första stycket betonas att 

undervisningen ska syfta till att eleverna ska bredda och fördjupa sitt historiemedvetande 

genom kunskaper om det förflutna, historisk metod och förståelsen av hur historia används är 

också en viktig ingrediens.66 Detta bidrar till att eleverna ges möjlighet att se hur olika 

tolkningar och perspektiv på historien påverkar nutiden och framtiden. 

I stycke två syns det vetenskapliga bruket genom att eleverna skall ges möjlighet att arbeta 

med historiska frågor som skall bidra till att eleverna bättre skall förstå nuet och framtiden 

bättre. Olika perspektiv skall användas vid analyser av historiska förändringsprocesser. 

Slutligen skall undervisningen ge eleverna möjlighet att fundera över kulturarvets betydelse 

för identitets- och verklighetsuppfattning.67 

I det tredje och sista stycket poängteras det att eleverna skall självständigt få möjlighet att 

arbeta med bland annat historiska begrepp och frågeställningar för att utveckla förståelse av 

historiska samhällsförändringar. Även historisk metod och källkritik är två viktiga moment 

som tas upp i stycke tre.68 

Det första utvecklingskriteriet betonar att eleven tillskansar sig faktakunskaper i olika 

historiska perspektiv, till exempel ekonomiskt perspektiv. I det andra och det tredje kriteriet 

skall eleven utveckla sin historiska referensram samt som det står i kriteriet tre att utveckla 

                                                            
64http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
65 Karlsson & Zander, 2004, s.59. 
66http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
67http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
68http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
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förmågan att använda historiska teorier.69 Eleven skall alltså arbeta med och tolka historien. I 

det fjärde kriteriet står det uttalat att man skall arbeta med källkritiska metoder. I det femte 

och sista utvecklingskriteriet skall man undersöka, förklara, och värdera användningen av 

historia i olika sammanhang.70 

 

 4.4.2 Existentiellt bruk 
 

 Det existentiella bruket är personligt då människor har olika behov av att minnas eller att 

glömma.71 I det första målet i Lgy70 poängteras att eleven skall till exempel förvärva 

kunskaper om människor under olika tider och i olika kulturkretsar.  Det andra och tredje 

målet tar upp att eleven skall vidga och fördjupa kunskaperna om väsentliga drag i det 

historiska skeendet och få ett vidgat perspektiv på världen idag.72 I detta sammanhang går det 

inte att applicera det existentiella bruket eftersom det skulle bli en alltför vid och långsökt 

tolkning. I kriterierna fyra, fem och sju skall eleven självständigt ställa problem och genom ett 

aktivt kunskapssökande med olika slag av källmaterial söka svaren på historiska frågor.73 

Därför kan det existentiella bruket med lätthet identifieras här då man helt kan utgå från 

elevens personliga intresse. I kriteriet sex skall man ta utgångspunkt i elevernas egna 

förutsättningar för att urskilja drivkrafter bakom samhällsförändringar. I det sista kriteriet så 

poängteras det personligt angelägna vilket är en viktig del i det existentiella bruket.74 

Huvudmoment ett stämmer inte in på det existentiella bruket av historien då det gäller att 

skapa sig en generell historisk översikt av till exempel europeisk historia.75 Här är alltså 

innehållet mer styrt och därför blir innehållet svårare att utgå ifrån elevens personliga 

intressen. Däremot i det andra huvudmomentet finns det stora drag av det existentiella bruket 

                                                            
69http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
70http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
71 Karlsson & Zander, 2004, s.58. 
72 Lgy70, s.199. 
73 Lgy70, s.199. 
74 Lgy70, s.199. 
75 Lgy70, s.199. 
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då man med hjälp av fritt valda teman ska tillgodose elevernas individuella intressen ur till 

exempel ett lokalt perspektiv.76 

Det första och det andra målet i Lpf94 stämmer inte på det existentiella bruket då det här 

handlar om att eleven ska tillskanska sig grundläggande drag i den historiska utvecklingen 

samt vanliga historiska begrepp.77 Här kan man alltså inte helt inrikta sig på elevernas 

personliga intressen. Däremot när man ska analysera historiska problem som i det tredje 

kriteriet och kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv, som det står i det 

fjärde, kan man utgå ifrån elevens personliga intressen. Detta gäller även det femte kriteriet 

där eleven kan välja några av dagens händelser för att diskutera om historiska frågor utifrån 

olika historiska perspektiv. Det existentiella bruket går även att urskilja i det sjätte kriteriet då 

det står att eleven skall kunna formulera sina tankar i historiska frågor.78 

I stycke ett i Gy11 går det att urskilja det existentiella historiebruket genom att det skrivs att 

eleven ska utveckla sitt eget historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga 

att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.79 Här sätts alltså den 

personliga historien på sin spets genom att man kan göra personliga val av historiska 

intresseområden för att uppnå dessa mål. I stycke två går det inte att se det existentiella 

historiebruket eftersom det står att eleven ska utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor 

och förklara människors roller i samhällsförändringar.80 Här blir alltså tolkningen för bred då 

det inte går att hela tiden knyta an till elevens personliga historia. I stycke tre ges eleven 

möjlighet att utifrån egna intressen välja till exempel historiska begrepp eller frågeställningar 

som berör dem för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar vilket rimmar väl 

med vad det existentiella bruket står för.81 I utvecklingskriterierna kan man se det existentiella 

                                                            
76 Lgy70, s.200. 
77http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
78http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
79http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
80http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
81http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
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bruket genom att det går att göra ett urval av till exempel vilka tidperioder som ska studeras.82 

Undervisningen kan alltså ta sin utgångspunkt i vad som ligger eleven varmt om hjärtat att 

studera närmre. I kriteriet två går det att urskilja det existentiella bruket såtillvida att det är 

den enskilda elevens referensram som ska ligga till grund för att utveckla förståelsen av 

nutiden och framtiden.83 Den referensramen kan ju bestå av historia som bygger på 

lokalhistoria eller konflikter som berör den enskilda eleven. I kriterierna tre och fyra går det 

att spåra det existentiella bruket av historian i och med att eleven här självständigt ska 

problematisera historian samt tolka och analysera den utifrån källkritiska metoder. Eleven ska 

sedan kunna presentera resultaten med varierande uttrycksformer.84 Här ges alltså stora 

möjligheter för eleverna att göra egna personliga urval av innehållet som ska behandlas. I 

kriteriet fem kommer det existentiella bruket av historia lätt in då eleven här ska undersöka 

olika sätt man kan använda historian på.85  

 

 4.4.3 Moraliskt bruk  
 

Det första kriteriet, i Lgy70, att eleven skall få kunskaper om människor och händelser under 

olika tider i skilda kulturkretsar stämmer inte in på det moraliska bruket.86 Eftersom man inte 

alltid kan inrikta sig på att arbeta med oförrätter i det förflutna som ska upptäckas eller 

återupptäckas för att grupper som råkat illa ut ska rehabiliteras eller restaureras. Därför 

stämmer detta inte in på det moraliska bruket. Kriterier två och tre stämmer in eftersom de tar 

upp att man ska vidga och fördjupa kunskaper om viktiga drag i historien samt få en ökad 

medvetenhet och se eventuella problem som kan dyka upp i framtiden.87 I ordet problem 

tolkar jag att man med erfarenhet från det förflutna kan se hotande handlingar eller hotande 

utveckling som kan inträffa igen. 

                                                            
82http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
83http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
84http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
85http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
86 Lgy70, s.199. 
87 Lgy70, s.199. 
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I kriteriet fyra uttalas inte heller det moraliska bruket då det står att eleven skall ges möjlighet 

till att stifta bekantskap med olika slag av källmaterial och bedöma dess uppgifter vilket gör 

att även detta blir en för vid tolkning av det moraliska bruket. Det femte och sjunde kriteriet 

stämmer inte in eftersom som handlar om elevens förmåga att självständigt och aktivt ställa 

problem och förstå orsakssammanhanget bakom dem. Detta blir därmed för vetenskapligt för 

att kunna appliceras på det moraliska bruket. 88 Det sjätte kriteriet passar väl in på det 

moraliska bruket eftersom det där står att eleven ska ”urskilja olika drivkrafter bakom 

samhällsförändringar” och där kan man använda sig av ämnesområdet som berör 

Nazityskland.89 Slutligen överensstämmer även det åttonde kriteriet som tar sin utgångspunkt 

i det personligt angelägna.90 Det ger eleverna möjlighet att till exempel intervjua någon de 

känner som har upplevt något ”mörkt” i historien. 

Huvudmoment ett stämmer inte med det moraliska bruket. Eftersom eleverna endast får en 

historisk översikt vad gäller social-, ekonomisk-, kulturell och politisk historia med betoning 

på de tre sista århundradena blir det för ytligt för att återupptäcka oförrätter i det förflutna. 

Inte heller det sista huvudmomentet stämmer överens med det moraliska bruket då det står att 

eleven ska ges möjlighet att fritt efter valda teman fördjupa sig i olika ämnesområden.91 Här 

står det inte uttalat att det ska handla om att återupptäcka delar av historien vilket det 

moraliska bruket står för.92 

I Lpf94 där det i det första och det andra kriteriet står att det gäller att känna till den 

grundläggande historien, epokbegrepp och andra centrala begrepp överensstämmer inte med 

det moraliska bruket eftersom det här kräver en mer djupgående studie vilket inte uttalas i 

kriteriet ett och två. I det tredje kriteriet ska man kunna analysera historiska problem vilket 

just det moraliska bruket har sin utgångspunkt i.93 I och med det som står i kriteriet fyra ges 

eleven möjlighet att utifrån olika perspektiv beskriva det historiska skeendet om till exempel 

folkets perspektiv och de styrandes perspektiv. I det femte kriteriet är det moraliska bruket 

tydligt då man kan diskutera Sovjetunionens upplösning utifrån ett historiskt perspektiv. Även 

det sjätte och sista kriteriet överensstämmer då det gäller för eleven att ”kunna formulera sina 

                                                            
88 Lgy70, s.199. 
89 Lgy70, s.199. 
90 Lgy70, s.199. 
91 Lgy70, s.199f och Karlsson & Zander, 2004, s.59. 
92 Karlsson & Zander, 2004, s.59. 
93http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
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tankar i historiska frågor”.94 Här ges möjligheten för eleven att till exempel ställa en fråga 

såsom: Vem var egentligen Stalin som hade ihjäl så många människor i Gulaglägren? 

I Gy11 finns det moraliska bruket representerat. I det första stycket i ämnets syfte i Gy11står 

det att eleven skall utveckla ett historiemedvetande så att eleven blir medveten om hur olika 

tolkningar och perspektiv på historien präglar synen på nutiden men även på framtiden.95 

Detta stämmer inte in på det moraliska bruket då det i detta sammanhang blir ett existentiellt 

bruk. I stycke två finns det moraliska bruket då det står att eleverna ska ” utveckla sin 

historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor 

som har betydelse för nuet och framtiden”.96 Genom kunskaperna om till exempel andra 

världskriget skall eleverna kunna se faran med diktaturer. Det tredje stycket överensstämmer 

inte med det moraliska bruket eftersom eleven ska söka, granska, tolka och värdera olika 

typer av källor vilket medför att eleverna inte måste utgå ifrån det moraliska brukets 

innehåll.97  

I det första utvecklingskriteriet uttrycks det att eleven utifrån olika tolkningar ska få 

kunskaper om bland annat händelser och personer. Detta blir då inte ett moraliskt bruk utan 

mer ett politiskt-pedagogiskt eller vetenskapligt bruk. I det andra kriteriet står det att eleven 

behöver ha en historisk referensram för att förstå nutiden vilket det andra utvecklingskriteriet 

handlar om. I utvecklingskriteriet tre skall eleven utveckla förmågan att använda olika 

begrepp och teorier för att kunna dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika 

perspektiv och i kriteriet fyra skall man värdera källor.98 Dessa två kriterier hör inte hemma 

inom det moraliska bruket genom att eleverna inte måste utgå ifrån det moraliska brukets 

innehåll. Det femte utvecklingskriteriet stämmer inte in på det moraliska bruket då det handlar 

                                                            
94http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
95http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
96http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
97http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
98http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
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om att undersöka användningen av historia under olika tidsperioder.99 Det handlar alltså inte 

om att återupptäcka delar av historien vilket det moraliska bruket står för.100 

 
4.4.4 Ideologiskt bruk  
 

Det ideologiska bruket går inte att hitta i Lgy70. Det är den politiska eller intellektuella eliten 

i samhället som uppfinner och konstruerar historien.101 De anpassar historien så att misstag 

och problem som man har råkat ut för på vägen till makten tonas ned. 102Det ideologiska 

bruket kan alltså användas för att legitimera till exempel en kommunistisk eller nazistisk 

ideologi. Det gör att detta bruk inte går att hitta när man analyserar Lgy70:s mål och 

huvudmoment. Den historia som läraren enligt styrdokumenten ska undervisa om är inte 

uppfunnen och medvetet konstruerad. Eftersom man är fånge i sin egen samtid är detta bruk 

svårt att identifiera. Det kommer dock att vara lättare att urskilja i framtiden då man ser på 

samhället med andra ögon. 

Inte heller i Lpf94 går det ideologiska bruket att hitta. I detta bruk uppfinns och konstrueras 

historien av den politiska eller intellektuella eliten i samhället.103 Historien anpassas så att 

misstag och problem som man har råkat ut för på vägen till makten tonas ned.104 Detta bruk 

kan alltså användas för att legitimera till exempel en kommunistisk eller nazistisk ideologi. 

Det är svårt att identifiera detta bruk då de människor som lever nu är fånge i sin samtid. I 

framtiden kommer det dock att bli lättare då man ser på samhället på ett annat sätt. 

I Gy 11 går det ideologiska bruket inte heller att hitta.  

 
 

 

 

                                                            
99http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
100 Karlsson & Zander, 2004, s 59. 
101 Karlsson & Zander, 2004, s 59. 
102 Karlsson & Zander, 2004, s 59ff. 
103 Karlsson & Zander, 2004, s.59. 
104 Karlsson & Zander, 2004, s.59ff. 
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4.4.5 Icke-bruk 
 

Eftersom icke-bruket av historia betonar att den historiska aspekten ska glömmas, utplånas 

eller förträngas och koncentrationen skall läggas på framtiden får det till följd att kriterierna 

faller bort. De tar sin utgångspunkt i det historiska.105 

De två huvudmomenten stämmer inte överens med icke-bruket av historia eftersom de 

innehåller en kronologiskt upplagd kärnkurs och fritt valda teman i anslutning till 

kärnkursen.106 

I Lpf94 kan man inte urskilja några drag från icke-bruket eftersom de sex kriterierna lägger 

sin betoning på till exempel historisk utveckling, historiska begrepp, historiska problem, 

historiska förändringsprocesser, historiska skeenden, historiska perspektiv och historiska 

frågor.107Icke-bruket är ett uttryck för en medveten hållning hos intellektuella och politiska 

grupper som vill att historien ska förträngas och ignoreras. Mer koncentration ska läggas på 

framtiden.108 

Inte heller i Gy11 är icke-bruket så framträdande eftersom Gy11 betonar att eleven skall 

utveckla sitt historiemedvetande vilket urskiljs i stycke ett.  Däremot i stycke två går det att 

urskilja ett icke-bruk då eleven skall få utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att 

orientera sig inför framtiden. I stycke tre finns inte icke-bruket av historia eftersom 

utgångspunkten är bland annat historiska begrepp och historiska förändringsprocesser. De fem 

utvecklingskriterierna platsar inte i icke-bruket då de har sitt fokus på kunskaper om 

tidsperioder, historisk referensram, historiska begrepp, källkritik och historieanvändning. 109 

 

                                                            
105 Lgy70, s.199. 
106 Lgy70, s.199f. 
107http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
108 Karlsson & Zander, 2004, s.61f. 
109http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymn
asieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=FA0F2F8FFCA0FFEF3F26CBAEF62B32C7?subjectCode=HIS, 
111013. 
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4.4.6 Politisk-pedagogiskt bruk 
 

Det politisk-pedagogiska bruket har bland annat pedagogerna och politikerna som 

brukargrupp och har som funktion att illustrera, offentliggöra och debattera historien. Här 

görs förhållandet mellan då och nu förenklat och oproblematiskt.110 Utifrån detta kan man inte 

tolka in kriterierna ett och två på det politisk-pedagogiska bruket. De två första kriterierna i 

Lgy70 betonar att eleverna ska få kunskaper om människor och miljöer under olika tider samt 

få kunskaper om väsentliga drag i det historiska skeendet.111 Detta blir därför ett vetenskapligt 

bruk. Det tredje kriteriet stämmer in på det politisk-pedagogiska bruket eftersom eleverna ska 

få ett vidgat perspektiv på världen idag samt bli medveten om problem som framtiden kan gå 

till mötes.112 Detta kriterium passar väl in i det politisk-pedagogiska bruket då läraren med 

hjälp av ovanstående formuleringar kan plocka tårtbitarna ur historien för att sedan göra 

enklare jämförelser med nutiden.113 

Kriterierna fyra till och med åtta överensstämmer inte med det politisk-pedagogiska bruket. 

Detta på grund av att man talar om att ska utveckla färdigheter hos eleverna såsom att de ska 

kunna kritiskt och nyanserat bedöma källor, självständigt ställa problem och förstå 

orsakssammanhang, urskilja drivkrafter bakom samhällsförändringar med utgångspunkt 

utifrån deras egna förutsättningar. De skall även få ett arbetssätt som främjar ett aktivt 

kunskapssökande samt ”förstå bakgrunden till förhållanden i den närmaste omgivningen och 

till samhällsutvecklingen i vidare bemärkelse” utifrån det personliga perspektivet.114 Detta 

kan inte göras på ett enkelt och oproblematiskt sätt som det politisk-pedagogiska bruket står 

för.115 

Det första huvudmomentet stämmer in eftersom det betonar en översikt av den sociala, 

ekonomiska, politiska och kulturella historien och ett mer ingående studium av de tre senaste 

århundradena som kopplas samman för att få en förståelse av världen idag.116 Detta visar på 

att till exempel läraren får möjlighet att göra metaforer och arbeta jämförande. Eftersom det 

bara är en översikt som eleven ska få kan det även göras på ett enkelt och oproblematiskt 

                                                            
110 Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
111 Lgy70, s.199. 
112 Lgy70, s. 199. 
113 Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
114 Lgy70, s.199. 
115 Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
116 Lgy70, s.199. 
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sätt.117 Det andra huvudmomentet passar in om det är läraren som väljer fördjupningar inom 

fritt valda teman men om det är eleven som skall fördjupa sig inom fritt valda teman passar 

det inte in i det politisk-pedagogiska bruket.118  

Kriterierna ett, två och fem i Lpf94 uttrycker det politisk- pedagogiska bruket eftersom de 

handlar om att eleverna skall få kunskap om de grundläggande dragen i historien, förstå 

vanliga epokbegrepp samt ”kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt 

perspektiv”.119 Eftersom det här handlar om grundläggande drag och vanliga epokbegrepp kan 

läraren på ett enkelt och oproblematiskt sätt göra jämförelser mellan dåtid och nutid samt 

välja ut vilka tårtbitar som ska behandlas.120 I kriteriet fem visas det politisk-pedagogiska 

bruket såtillvida att det här står att eleven skall kunna diskutera några av dagens händelser 

utifrån ett historiskt perspektiv.121 Det politisk-pedagogiska bruket förespråkar att man ska 

debattera och det kan man göra på ett enkelt och jämförande sätt enligt det som står i kriteriet 

fem.122 

Kriterierna tre, fyra och sex uttalar inte det politisk-pedagogiska bruket då de uttrycker att 

eleven skall kunna analysera historiska problem och göra egna tolkningar av 

orsakssammanhang, kunna beskriva historien utifrån olika perspektiv samt kunna ”formulera 

sina tankar i historiska frågor”.123 Detta kräver nämligen en högre abstraktionsnivå än vad det 

politisk-pedagogiska bruket förutsätter. 

I det första stycket i Gy11finns det politisk-pedagogiska bruket inte representerat då man här 

talar om att eleven skall utveckla ett historiemedvetande samt om hur olika tolkningar och 

perspektiv påverkar synen på nutiden och framtiden.124 Detta går inte att göra på ett 

lättbegripligt sätt genom endast förenklade jämförelser utan kräver bland annat en egen 

utvecklad analysförmåga. Det politisk-pedagogiska bruket finns uttryckt i stycke två då det 

                                                            
117 Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
118 Lgy70, s.200 och Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
119http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
120 Karlsson & Zander, 2004,  s.56. 
121http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
122 Karlsson & Zander, 2004,  s.56. 
123http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
124http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
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står att eleven ska få möjlighet att ”utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera 

sig inför framtiden”.125 Detta gör att läraren här har möjlighet att lyfta ut historiska tårtbitar 

och jämföra med nutiden. Sedan kan man genom debatt diskutera vad som eventuellt kan 

hända i framtiden.126 Det politisk- pedagogiska bruket går att tolka in i den första delen i det 

tredje stycket där det står att eleven skall få arbeta med historiska begrepp, frågeställningar 

och förklaringar, vilket går att göra på ett enkelt sätt.127 

Det första utvecklingskriteriet att eleven skall få ”kunskaper om tidsperioder, 

förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv” 

överensstämmer med det politisk- pedagogiska bruket om läraren på ett enkelt och 

oproblematiskt sätt berättar om olika tolkningar och perspektiv i undervisningen.128 De fyra 

sista utvecklingskriterierna är alltför komplicerade för eleverna då de har alltför höga krav på 

analys- och abstraktionsförmåga. Detta är alltså inte möjligt att göra på ett enkelt och 

oproblematiskt sätt. 

 

4.4.7 Kommersiellt bruk  
 

Det kommersiella bruket går inte på ett tydligt sätt att utläsa i Lgy70 då det kommersiella 

bruket går ut på att man försöker öka historiens värde samt göra ekonomiska vinster.129 

Däremot kan det kommersiella bruket utnyttjas av den enskilde läraren i undervisningen för 

att verka som intresseväckande genom blandat filmvisning och läsning av olika historiska 

böcker och tidskrifter som producerats i ett kommersiellt syfte. 

I lpf94 går det kommersiella bruket inte att känna igen då det handlar om att man försöker öka 

historiens värde samt göra ekonomiska vinster.130 Dock kan den enskilde läraren utnyttja det 

kommersiella bruket av historia i undervisningen för att väcka intresse hos eleverna genom 

                                                            
125http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
126 Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
127http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
128http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc
%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria, 111013. 
129 Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
130 Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
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bland annat filmvisning och läsning av olika historiska böcker och tidskrifter som producerats 

i ett kommersiellt syfte. 

Inte heller i Gy11 går det kommersiella bruket på ett tydligt sätt att identifiera då det 

kännetecknas av att man försöker öka historiens värde samt göra ekonomiska vinster.131  

 

  

                                                            
131 Karlsson & Zander, 2004, s.56. 
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5.Analys av resultaten 
 

Avsikten med denna uppsats är att undersöka vilka perspektiv på historia som statsmakterna 

vill att dagens lärare ska betona i sin undervisning och hur man vill att historia ska brukas av 

samhället eller i skolan. Ett annat mål är att ta reda på hur bruket har förändrats över tid och 

det sker genom att undersökningen omfattar en analys av de tre senaste läroplanernas 

kursplaner och ämnesplaner i historia för gymnasieskolan. De läroplanerna som har studerats 

är Lgy70, Lpf94 och Gy11. 

Enligt Karlsson och Zander har den historiedidaktiska forskningen gått från enbart en 

fokusering på vad som har hänt i det förflutna, vilket mest var knutet till skolans värld, till att 

mer inrikta sig på ett betydligt bredare angreppssätt på problematiken historia och samhälle. 

Arbetssättet för dagens historiedidaktiska forskning är mer analytisk-kritisk och mer inriktad 

på att förklara och förstå den historiska utvecklingen.132 Detta går helt i linje med den typ av 

undersökning som jag har gjort. Jag har ägnat mig åt en kritisk analys av läroplanerna för att 

försöka förstå hur den historiska utvecklingen ser ut för historieämnet.  

De läroplaner som har stått i fokus för analysen är läroplanerna i historia för gymnasiet i 

Lgy70, Lpf94 och Gy11. Undersökningen gjordes utifrån Klas-Göran Karlssons typologi om 

historiebruk som applicerades på respektive läroplan. Undersökningen blottlade även vilket 

historiebruk som var mest eller minst framträdande under respektive läroplan. De historiebruk 

som Karlsson har använt sig av i sin typologi i är det vetenskapliga, existentiella, moraliska, 

ideologiska, icke-bruket, det politisk-pedagogiska samt kommersiella. 

Vid en analys av vilka historiebruk som kan identifieras i läroplanerna kan man se att det 

vetenskapliga bruket finns representerat i alla tre läroplanerna. Det är inte så konstigt i och 

med att man skolsammanhang, enligt det som står i läroplanen, ställer angelägna och kritiska 

frågor som man vetenskapligt försöker besvara genom att tillämpa ett arbetssätt som går ut på 

att man fokuserar på faktadelar och källkritik.  Detta bruk lämpar sig inom all typ av historia 

och kan ju därför med lätthet utnyttjas inom skolvärlden. 

 Även det existentiella och det moraliska bruket kan man hitta i alla tre läroplanerna. Inom 

skolan kan man urskilja det existentiella bruket när man arbetar mer med den privata historien 

såsom hembygdshistoria eller släktforskning. Det är områden som berör alla elever och 

                                                            
132 Karlsson & Zander, 2004, s.21ff. 
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eftersom det är en historia som ligger ”nära” dem, är det tacksamma områden att jobba med. 

Vanligtvis visar eleverna ett stort intresse för det. Det moraliska bruket stämmer in på när 

man diskuterar Sveriges undfallande hållning gentemot Nazityskland under andra 

världskriget. Det är exempel på ett område som är tacksamt för läraren att behandla eftersom 

många elever är intresserade av ämnet.  Det fjärde bruket, det vill säga det ideologiska, går 

inte att hitta i någon av de tre läroplanerna. Detta bruk finns inte klart och tydligt uttalat i 

skolans läroplan men det förekommer troligen ändå outtalat. Det är dock väldigt svårt att 

identifiera det. Inom skolan talar man ju om att eleverna ska fostras till demokratiska 

medborgare vilket gör att man här kan se spår av det ideologiska bruket. Inom skolan 

förespråkar man även det demokratiska styrelsesättet. Icke-bruket finns uttrycks i en av de tre 

läroplanerna. Det är i Lpf94 och Lgy70 som det inte går att utläsa på ett konkret sätt. Det 

finns bara representerat i Gy11 i ett stycke. Det politisk-pedagogiska bruket kan utläsas i alla 

de tre läroplanerna, medan det kommersiella bruket inte går att finna någonstans.  

När man studerar vilken eventuell förändring som sker över tid så ser man att det 

vetenskapliga bruket kunde urskiljas i alla mål som finns angivna i Lgy70 och i de två 

huvudmomenten. I Lpf94 kan man urskilja det vetenskapliga bruket i samtliga sex mål. I 

Gy11 finns det vetenskapliga bruket representerat i samtliga tre stycken och samtliga fem 

utvecklingskriterier. Detta visar att det vetenskapliga bruket över tid har dominerat rakt 

igenom de tre läroplanerna då man på ett mycket enkelt sätt kan identifiera detta bruk genom 

alla de mål, huvudmoment och kriterier som finns uppradade i läroplanerna. 

Det existentiella bruket går att identifiera på ett tydligt sätt i de tre läroplanerna.  I mål 4, 5, 6, 

7 och 8 i Lgy70 går det att identifiera och även i huvudmoment två. I lpf94 kan det 

existentiella bruket identifieras i de fyra sista målen av sex. I Gy11 kan man sedan se att det 

existentiella bruket går att identifiera i stycke ett och tre och samtliga fem 

utvecklingskriterier. Av detta går att utläsa att det existentiella bruket av historien har ökat 

över tiden.  

Det moraliska bruket uttalas i Lgy70 i mål 2, 3, 6 och 8 men i inget av de två 

huvudmomenten. I Lpf94 kan man se det moraliska bruket i mål 3, 4, 5 och 6 och i Gy11 kan 

man se det i stycke 2 och i utvecklingskriterierna 2. Detta visar att även det moraliska bruket 

har varit framträdande i de tre läroplanerna över tid. Man kan se en svag ökning av det 

moraliska bruket i lpf94 om man jämför med hur det ser ut i Lgy70 och Gy11. 
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Det ideologiska bruket går inte att hitta i någon av de tre läroplanerna någonstans. Det gör att 

man härigenom inte kan se någon förändring över tid. 

Icke-bruket finns svagt representerat i en av tre läroplaner. Varken i Lgy70 eller Lpf94 går det 

att identifiera icke-bruket, men i Gy11 kan man se det i ett stycke av tre. Dock går det inte att 

tolkas in i något av de fem utvecklingskriterierna. Av detta går att utläsa över tid att icke-

bruket inte haft någon representation i Lgy70 eller i Lpf94, för att få en svag representation i 

Gy11. 

Det politisk-pedagogiska bruket går i Lgy70 att identifiera i ett av de åtta målen samt de två 

huvudmomenten. I Lpf94 kan man urskilja det i tre av sex mål och i Gy11 kan man urskilja 

det i två av tre stycken samt i ett av fem utvecklingskriterier. Detta gör att man inte kan se 

någon anmärkningsvärd förändring över tid när man analyserar det politisk-pedagogiska 

bruket. 

Det kommersiella bruket finns inte uttryckt i någon av de tre läroplanerna vilket gör att det 

inte kan urskiljas någon förändring över tid. 

När man ska ta reda på vilka bruk som är mest framträdande under de olika läroplanerna kan 

man i Lgy70 se att det vetenskapliga bruket helt dominerar. Här kan man i alla mål, 

huvudmoment och kriterier se spår av de bruken. På samma sätt ser det ut i både Lpf94 och 

Gy11 då det även här domineras av det vetenskapliga bruket.  

När man ska analysera vilket bruk som är minst framträdande kan man tydligt se att det i alla 

tre läroplanerna varken finns något ideologiskt eller kommersiellt bruk representerat. 

Om man tittar på utvecklingen under de tre läroplanerna kan man se att den har lett till ett 

svagt ökande av historiebruket. Man kan se bland annat att det existentiella bruket har ökat 

vilket innebär att lärarna kanske mer har lärt sig att utgå ifrån elevernas egna erfarenheter och 

intressen för att utveckla deras historiebruk. Man kan även se att lärarna hela tiden har 

undervisat på ett sätt som medför att eleverna arbetat utifrån frågeställningar som man 

källkritiskt försöker besvara. Förhoppningsvis kan detta ökande historiebruk göra att fler fåt 

ett bättre utvecklat historiemedvetande som i sin tur kanske gör att historieämnet kan få en 

ännu mer framskjuten plats i samhället i framtiden. 
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6.Summerande tankar och framtida forskning 
 

Vilka historiebruk kan identifieras i Lgy70, Lpf94 respektive Gy11? 

Både det vetenskapliga, existentiella och det moraliska bruket går att identifiera i alla tre 

läroplanerna. Man kan däremot inte utläsa det ideologiska bruket någonstans. Icke-bruket 

finns bara representerat i Gy11, medan det politisk-pedagogiska bruket går att hitta i alla tre 

läroplanerna. Det kommersiella bruket uttrycks inte i någon av de tre läroplanerna. 

 

Vilken eventuell förändring sker över tid? 

Det vetenskapliga bruket har dominerat över tid rakt igenom de tre läroplanerna då man i alla 

de mål, huvudmoment och kriterier som finns uppradade i läroplanerna kan utläsa det. Det 

existentiella bruket finns även det representerat på ett tydligt sätt i de tre läroplanerna och det 

går att utläsa att det existentiella bruket av historien har ökat över tiden. I lpf94 kan man se en 

svag ökning av det moraliska bruket om man jämför med hur det ser ut i Lgy70 och Gy11. 

Det ideologiska bruket går inte utläsa i någon av de tre läroplanerna. Därför kan man inte se 

någon förändring över tid. Icke-bruket går inte att identifiera i Lgy70 eller i Lpf94, men får en 

svag representation i Gy11. Det politisk-pedagogiska bruket uttrycks i alla tre läroplanerna 

men man kan inte se någon anmärkningsvärd förändring över tid. Det kommersiella bruket 

går inte att hitta i någon av de tre läroplanerna vilket gör att det inte kan urskiljas någon 

förändring över tid. 

 

Vilket historiebruk är mest respektive minst framträdande under vilken period?  

När man ska ta reda på vilka bruk som är mest framträdande under de olika läroplanerna kan 

man i alla tre läroplanerna se att det vetenskapliga bruket helt dominerar. När man ska 

analysera vilket bruk som är minst framträdande kan man tydligt se att det i alla tre 

läroplanerna varken finns något ideologiskt eller kommersiellt bruk representerat. 
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Framtida forskning 

Som förslag till framtida forskning vill jag ge följande förslag: 

 Undersöka hur lärarna i dagens skola har förändrat sin undervisning i och med Gy11. 

Lyfter de fram begreppet historiebruk i sin undervisning nu när det står uttalat klart 

och tydligt i den nya läroplanen? 

 Hur har läromedlen anpassats till förändringarna som finns i ämnet historia i Gy11? 

Har förlagen gjort någon genomgripande förändring av innehållet eller har man bara 

bytt omslag för att få sälja mer? 

 Vilken utbildning har de verksamma historielärarna fått för att möta det nya innehållet 

i Gy11? Vad har den eventuella utbildningen fokuserat på? Behövs det mer utbildning 

för att lärarna ska kunna leva upp till de krav som den nya läroplanen ställer? 
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