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Abstract 
 
We can conclude that there are differences between the curriculum of primary and 

secondary school from year 1994 and 2011, current concepts of historical 

consciousness, gender and equality between men and women. Our paper describes the 

differences among the four curriculums focusing on the subject history. In our paper we 

have used an document analysis and our theory is based on curriculum theory. The 

result that we have presented demonstrate the development of the historical 

consciousness, it is more developed and divided which makes it more simplified to 

understand. The gender and equality perspective have various differences, but for the 

most part the equality perspective are well presented in the curriculum, and more 

developed in the 2011 curriculum. The curriculum from 1994 have similarities with the 

curriculum from year 2011 but the word gender is only presented once in the new 

curriculum for the secondary school from 2011. The result of this paper is that we found 

the gender concept relatively new, but the perspective is produced in the curriculums 

through other words like sexuality, female and male. 
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Inledning 
Arbetsfördelningen under detta arbete har varit att Viktor Andersson skrivit de delar 

som behandlar grundskolan medan Branko Djakovic skrivit delarna som behandlar 

gymnasieskolan. Resterande delar har skrivits tillsammans. 
 

Läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr11) och Läroplanen för gymnasieskolan 2011 

(Lgy11) har varit de aktiva läroplanerna i Sverige sedan höstterminen 2011 och således 

styrande för skolverksamheten i grund- och gymnasieskolan. Tidigare var det 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) samt Läroplanen för det frivilliga 

skolväsendet (Lpf94) som var de verksamma läroplanerna innan de byttes ut hösten 

2011. Då Lpf94 ersattes med Lgy11 stod gymnasieskolan inför stora förändringar då 

den nya reformen innebar bland annat nya ämnesplaner och en ny skollag. Det hade 

riktats enorm kritik mot gymnasieskolan, framförallt berodde detta på att innehållet i 

ämnesplanerna inte höll en tillräckligt hög nivå vilket gjorde att eleverna tenderade till 

att inte uppnå betyget godkänt och i flera fall hoppa av skolan. Kritiken som 

gymnasieskolan har fått kommer inte enbart från skolverket utan andra faktorer som 

olika företag och branscher anser att elever på yrkesförberedande program är långt ifrån 

färdigutbildade då de lämnar skolan för att ge sig ut i arbetslivet. Ämnesplanerna spelar 

en stor roll för elever såväl som lärare. Eleverna är väl medvetna om att det är utifrån 

dessa mål som lärarna sedan sätter sina betyg och därför får ämnesplanen en djupare 

betydelse samt ett stort inflytande på elevers prestation. Efter skolreformsbytet och då 

den trätt i kraft i samband med höstterminen 2011 blev historia ett av de obligatoriska 

ämnena på gymnasieskolan. Numera ingår Historia i de gymnasiegemensamma ämnena 

och Historia 1 – 100 poäng ska läsas av samtliga elever som studerar ett program på 

gymnasiet. 1 

 

Enligt flera PISA-undersökningar under 2000-talet har elevers resultat i årskurs 9 

fortsatt att försämras jämfört med de andra 64 länderna i världen som deltar i PISA-

undersökningar. Exempelvis har svenska elever presterat över genomsnittet i 

läsförståelse tidigare år. År 2009 ligger man precis på genomsnittet ur ett internationellt 

perspektiv. 2 Trots ett läroplansbyte har resultaten fortsatt försämrats. Enligt PISA-

undersökningar från 2012 då den nya läroplanen Lgr 11 trätt i kraft har raset ändå 

                                                           
1 Gymnasium, 2013 
2 Skolverket 2009 
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fortsatt. Enligt undersökningen har Sverige plats 28 till skillnad mot 2009 då man 

hamnade på plats 22. I PISA-undersökningar är det främst tre områden som bedöms, 

nämligen; matematik, läsförståelse och naturkunskap. År 2012 ligger Sverige under 

genomsnittet på OECD inom samtliga kategorier som är genomsnittet bland samtliga 

deltagande länder. 3Med försämrade resultat som bakgrund sedan flera år tillbaka enligt 

bland annat PISA- och OECD-undersökningar och företag som anser att 

lärlingseleverna inte är färdigutbildade på sina yrkesprogram har vi valt att granska 

läroplanerna med ämnet historia som riktmärke. Vad är skillnaden mellan Lpo94 kontra 

Lgr11 likväl som Lpf94 och Lgy11. Historiemedvetande, jämställdhet och genus blir de 

faktorer som kommer att studeras för att urskilja olikheter i läroplanerna. En 

tillbakablick visar också att i Lgr80 försvann historieämnet som eget ämne och slöts 

istället upp i ett gemensamt block, nämligen samhällsorienterade ämnena. Då Lpo94 

trädde i kraft infördes dock historia som eget ämne med kursplan igen.  

I detta arbete har vi därför valt att granska läroplanerna från 1994 med de nya som 

trädde i kraft 2011. En stor anledning till varför vi har valt att granska läroplanerna och 

då i synnerhet förändringarna som skedde i kursplanerna inom historia är givetvis för att 

vi båda valt att studera till lärare. Detta arbete är förhoppningsvis något vi kommer att 

kunna dra nytta av senare i vårt kommande yrkesverksamma liv som lärare. Alla 

läroplaner är förordningar vilket betyder att varje lärare skall följa läroplanen då den 

fungerar som en bestämmelse. I läroplanen återfinns skolans grundläggande mål. 

Riktlinjer, normer och värden som eftersträvas. Därefter tillkommer också kunskapsmål 

men också elevernas ansvar och inflytande inom skolans verksamhet. 4  

 

Vi anser båda två att detta är en betydande faktor att ta hänsyn till som lärare och såg 

därmed en möjlighet att få utforska läroplanerna ytterligare när valet av examensarbete 

skulle påbörjas. Utöver detta är det naturligtvis också oerhört intressant att studera och 

jämföra läroplanerna i grund- och gymnasieskolan från 1994 med 2011. När vi själva 

gick i grund- och gymnasieskolan var det Lpo94 samt Lpf94 som var de verksamma 

läroplanerna dock byttes dessa ut under våra sista år på gymnasiet. Nu när vi själva 

studerar till lärare har vi fått ta del av de nya läroplanerna från 2011 med tillhörande 

ämnesplaner, kunskapskrav och det nya betygsystemet. Sammanfattningsvis ser vi alltså 

detta som en möjlighet till att utveckla våra kunskaper och få en djupare förståelse för 

                                                           
3 Ekonomifakta, 2014 
4 Skolverket, 2013 
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Lgy11 samt Lgr11. Vi har valt att behandla läroplanerna för gymnasiet och grundskolan 

eftersom dessa är de tänkbara alternativen som vi kan arbeta med i framtiden. 

Förkunskaper inom detta område anser vi kommer vara nyttigt, därför är detta en utav 

många kunskaper som vi vill fylla vår kunskapsryggsäck med.  
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Syfte  
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka ämnet historia och dess förändring i 

grund- och gymnasieskolan utifrån läroplanerna från år 1994 och 2011. Undersökningen 

bygger på en dokumentanalys där läroplanerna jämförs genom framställningen av 

historiemedvetenhet, genus och jämställdhet utifrån skolans styrdokument. 
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Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer vi att presentera den problematik som ligger till grund i studien 

med inriktining på ämnet historia samt tidigare läro- och ämnesplaner. Vidare kommer 

vi att behandla aktuella studier med kopplingar till styrdokumenten. 

 

Läroplaner och Betygsystemet 
 

Läroplaner som också innehåller kursplaner är något som med jämna mellanrum 

förändrats och uppdaterats genom åren. En tillbakablick visar att Sverige totalt sett haft 

tio läroplaner för grundskolan, varav de första fem inte anses som kompletta läroplaner. 

Lgr62 var den absolut första kompletta läroplanen för grundskolorna i Sverige med just 

benämningen läroplan. De tidigare benämningarna var bland annat undervisningsplan 

och normalplan. Den absolut första läroplanen hade beteckningen folkskolestadgan 

1842 men innehöll ingen egentlig läroplan utan endast bestämmelser som var styrande 

för undervisningen. När det kommer till läroplaner som endast behandlar gymnasiet 

eller de frivilliga skolformerna som det kallas i läroplanen från 1994 har Sverige haft 

totalt sett tre stycken. Grundskolan och då i synnerhet årskurs 7-9, som idag genomgått 

stora förändringar i och med reformen som innebar att man åtog en ny läroplan 2011, 

Lgr11 istället för den tidigare Lpo11. En likadan förändring har skett inom 

gymnasieskolan då den nya läroplanen Lgy11 trädde , och den tidigare Lpf94 upphörde 

att gälla. 5 Reformerna för gymnasieskolan innebar bland annat att en ny skollag skulle 

råda. Därefter tillkom också en standardisering av gymnasieprogrammen att träda i kraft 

och med den nya ämnesplaner för kurserna på gymnasiet. 6 Dessa förändringar innebar 

givetvis stora förändringar för framförallt lärare då de ska förhålla sig och bygga sin 

undervisning på helt nya ämnesplaner. Denna reform har givetvis också bidragit till 

förändringar för eleverna då de är väl medvetna om att lärarna betygsätter eleverna 

betyg utifrån ämnesplanernas betygskriterier eller som det kom att kallas i och med 

Lgy11 kunskapskrav.  

 

Under 1900-talets senare hälft hade Sverige totalt sett tre olika betygsystem. Det 

absoluta-, det relativa- och dagens mål- och kunskapsrelaterade betygsystem. Senare 

under 2000-talet reformerades det mål- och kunskapsrelaterade systemet och 

                                                           
5 NCM, 2009 
6 Skolverket, 2015 
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betygsskalan gick från icke godkänd, godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänt till 

F, E, D, C, B och A som gäller ännu idag. 7 

Tidigare hade man använt sig av det absoluta betygsystemet som folkskolan hade infört. 

Folkskolan var den grundläggande obligatoriska skola som infördes 1842 i samband 

med folkskolestadgan som nämnt ovan. 8 Det absoluta betygsystemet byggde på att man 

trodde att det existerade en absolut och säker kunskap som skulle föras över till eleverna 

via lärarens undervisning. Varje betyg symboliserade ett visst mått av kunskap, dock 

var det väldigt otydliga anvisningar gällande kunskapskrav för respektive betyg. Därför 

fick läraren vara väldigt fri i sin bedömning och hade inte mycket att förhålla sig efter. 

Det absoluta betygsystemet fick därför mycket kritik då anvisningar som angav vilka 

kunskapskrav de olika betygsstegen motsvarade saknades. 9 

År 1962 slopades det absoluta betygsystemet och det relativa betygsystemet trädde i 

kraft ifrån och med den första juli samma år i samband med Lgr62. Det relativa 

betygsystemet byggde på en matematisk teori om att betygen skulle fördelas ut i 

klasserna efter ett systematiskt system.  

 

Eleverna rangordnades sinsemellan och endast ett visst antal elever kunde få ett visst 

betyg. Betygen fördelas efter en femgradig skala där det framgick hur många procent av 

eleverna som skulle ha respektive betyg. 

 

Det relativa betygsystemet var positivt på så sätt att det innehöll mer angivelser än 

tidigare för hur lärarna skulle sätta de olika betygen. Det kritiserades dock hårt för att 

vara uppbyggt efter det systematiska systemet. Som matrisen ovan visar skulle fler 

elever ha tvåor och fyror istället för femmor respektive ettor. I samband med Lgr80 

skulle denna procentsats som tidigare använts under Lgr62 samt Lgr69 slopas helt. 

Detta betydde att en klass medelbetyg kunde skifta gentemot riksgenomsnittet.  

                                                           
7 Skolverket, 2014 
8 Marklund, 2015 
9 Skolverket, 2014 
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Kritiken slutade dock inte där utan nu kom de ny kritik i form av att betygen som satts 

utifrån betygsystemet inte egentligen sa något om en elevs kunskaper utan endast 

speglade varje elevs kunskaper i ett ämne gentemot resterande elevers kunskaper i 

klassen. Man ville därför ändra på detta och en elevs studieprestationer och kunskaper 

skulle betygsättas utifrån andra faktorer. 10 

Det relativa betygsystemet slopades även det till förmån för det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet som trädde i kraft med Lgr94.  

 

Lgy70 var den första läroplanen för gymnasieutbildningar i Sverige. De tre olika 

skolformerna yrkesskola, gymnasium och fackskola slogs samman till en skola 

nämligen; gymnasieskola. När dessa tre blev gymnasieskola bildades också den första 

reformen Lgy70. Denna läroplan användes fram till 1994 då man inträde Lpf94. 11 

 
Lpo94 
 
Sverige hade under 1990-talet en finansiellkris där politiken förändrades både nationellt 

och internationellt. Sverige blev medlem i Europeiska unionen år 1995 vilket innebar att 

skolan behövde mäta sig med övriga medlemsländerna. Världen utvecklades genom att 

internet uppkom och började användas vilket gjorde att människor blev mer medvetna 

om världen. 

Sverige hade som mål att bilda Europas bästa skola, en skola med pålitlig värdegrund 

och en undervisning som skulle ta hänsyn till allas lika värde12. Lpo94 medförde stora 

förändringar när det kom till barn och elevers inlärning, kursplanerna utformades till att 

klargöra vad som skall läras, men lämnar utöver detta ett tolkningsutrymme för lärare 

och elever att själva välja innehåll och arbetsmetoder. Hittills är Lpo94 den mest 

långvariga läroplanen för grundskolan, tidigare år hade läroplanerna förändras hastigt 

under åren. Grundskolans läroplan för 1980 innebar att ämnet historia tillsammans med 

övriga so ämnen prioriterades bort med undantag för ämnet religion som fick vara kvar 

13. Kurs- och läroplanerna i Lpo94 innehåller bättre konstruerade mål att sträva mot 

samt mål att uppnå som utgjorde grunden i vad som krävdes utav eleverna för att bli 

godkänd i ämnet efter årskurs nio. Läroplanen för grundskolan från 1994 beskriver 

ämnet historia som oändligt ämne som kräver ett genomtänkt urval utifrån sin fakta, 

                                                           
10 Skolverket, 2014 
11 Skolverket, 1992 
12 Lundgren, 2010 s.114 
13 Skolverket, 1994 , grundskolan, inrättad 2000 s.3-16 
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vidare talar detta om att målsättningen för eleverna blir att tillägna sig kunskap om 

betydelsefulla händelser och platser som främjar den personliga och kollektiva 

identiteten14. 

 
”Skolan skall ansvara för att elever inhämtar och utvecklar sådana 
kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 
Dessa ger också en grund för försatt utbildning”15. 

 

Citatet ovan redogör för grundskolans betydelse för elevers inflytande i samhället, det är 

en grund för en fortsatt utbildning och för att förstå regler och normer som samhället 

erbjuder. Skolan är en plats för att förvara och utbilda elever för samhället och för 

framtiden. 

 

Skolorna kommunaliserades i takt med Lpo94 vilket innebar en ökad decentralisering 

som gjorde att läroplanerna behövde en tydligare ansvarsfördelning och tydligare mål. 

Kommunerna skulle nu ha ansvaret för landets skolor och undervisning16. Skolverket 

ersatte skolöverstyrelsen när de obligatoriska läroplanerna infördes, Lpo94 skulle främja 

kunskap om historisk utvecklingar vars syfte, sammanhang och situation hade påverkan 

på kunskapens innehåll om hur eleverna skulle utveckla de ämnesspecifika målen17.  

Lpo94 redogör för elevernas utveckling kring historiemedvetande, det bidrar till en 

förståelse mellan dåtid, nutid och framtid. Lpo94 beskriver att historieämnet är tiden 

och historiemedvetande ett överordnade begrepp. Lpo94 redogör för ämnets roll och 

syfte; 

 

”Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i 
ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning 
en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det 
möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt 
skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt 
tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och 
förklara samhället och dess kultur”. 

 
”Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld 
i en tidsdimension och ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de 
förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och 
samhällsklasser. Detta skall utveckla förståelse av nutiden och vara en 
grund för att anlägga perspektiv på framtiden. Utbildningen i historia 

                                                           
14 Skolverket, 1994, grundskolan, inrättad 200 s.3-16 
15 Skolverket, 1994, Det obligatoriska skolväsendet s.9 
16 Lundgren, 2010 s. 121 
17 Lundgren, 2010 s.468 



  
 

 9 

bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv som en kulturell 
identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till 
generation”18. 

 

 

De centrala styrdokument som finns för grundskolan år 1994 kretsar i hög kring 

förkunskaper. Innehållet värderas svagt formulerat men redogörelser, berättelser och 

redogörelser som främste och kulturarv framstår som det centrala i kursplanen. Eleverna 

förväntas utveckla kompetenser kring kritiskt tänkande för att förstå det förflutna på 

olika sätt, framställning kring olika perspektiv av det förflutna måste tolkas på sina egna 

villkor i samband med dagens värderingar19. 
 
 
Lgr11 
 
Regeringen presenterade i slutet av år 2008 propositionen 2008/09/87 till riksdagen. 

Denna proposition behandlade i synnerhet det obligatoriska skolväsendet men även 

gymnasiet ingick till viss del. Propositionens syfte låg till grund i att klargöra uppdraget 

som står beskrivet i Lpo94 och tillhörande kursplaner utifrån vissa strukturella 

förändringar. Med denna proposition ville regeringen se läroplanens innehåll omfattas 

av övergripande mål och riktlinjer och kursplaner för varje skolämne helt individuellt. 20 

I proposition 2008/09:66 lyfte regeringen fram sitt förslag till ändrat betygssystem. Det 

nya betygsystemet skulle innehålla totalt sex steg nämligen; A, B, C, D, E och slutligen 

F. Detta betygssystem skulle appliceras på hela det offentliga skolväsendet. Betygen A-

E symboliserar godkänt resultat eller högre medan F är beteckningen för ett icke 

godkänt resultat. Propositionen föreslog att skolverket skulle studera de nuvarande 

betygskriterierna och kursplanerna samt arbeta fram och vid ett senare tillfälle 

presentera förslag för kriterier till betygen A, C och E. Vilket senare följdes upp i 

januari 2009 då regeringen tog beslutet att låta skolverket utarbeta kunskapskrav och 

kursplaner för grundskolan. Skolverket skulle efter det senast presentera sitt förslag året 

därpå den 1 april 201021.  

SOU 2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan presenterades 2007 med 

Leif Davidsen som särskilt tillsatt utredare. Davidsen staplade upp totalt fem 

anledningar som han menar på är grunden till varför en ny läroplan behövs. Först och 

                                                           
18 Skolverket, kursplan historia 
19 Lundgren, 2010 s.467-468 
20 Proposition 2007/08:87, s.9 
21 Proposition 2008/09:87, s.6 
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främst har dagens målsystem haft många problem sedan starten. Ett av dessa och kanske 

det absolut största är att systemet inte har förståtts av dem som skall arbeta med det, 

dvs. lärarna. Utöver det så tenderar sambanden mellan målen i kurs- och läroplanerna 

ofta att vara otydliga och röriga. Det vill säga att de går ihop med varandra och blir 

diffusa att arbeta med.  
Davidsen pekar också på hur kursplanerna lämnats utan motivering och de statliga 

intentionerna med kursplanerna har lärarna inte informerats om. 

För att citera Davidsen ytterligare skriver han att:  

 
”De nationella kursplanernas otydlighet och bristande styrning av 
ämnesinnehåll har enligt min bedömning lett till att skolan styrs mer av 
läroböcker och konsultprodukter än av kursplaner”22.  

 
 
 
Som avslutning menar Davidsen på att: 
 

”Min samlade bedömning kan drastiskt uttryckt sammanfattas så här: mål 
som rör normer och värden i Lpo 94 har fått genomslag i grundskolans 
undervisning, men det är kunskapsmålen från Lgr 80:s kursplaner eller 
tidigare läroplaner som i hög grad har påverkat kunskapsinnehållet i 
undervisningen”. 23 

 

En annan person bakom propositionen är Jonas Vlachos. Vlachos har skrivit  om betygs 

värde. Rent generellt sett leder ökad konkurrens i allmänhet till att kunders önskemål i 

allt större omfattning uppfylls. Målet med konkurrensutsättning är i vanliga fall just 

detta. Dock kan negativa konsekvenser uppstå i vissa fall. Inom den svenska skolan och 

dess utbildningssystem är betygen tämligen viktiga för varje individuell elev. Med detta 

som bakgrund menar Vlachos att det kan misstänkas att den konkurrensutsättning man 

utsatt det svenska utbildningssystemet för lett till att betygsinflationen blivit ett faktum. 

 

För att lösa dessa problem presenterade regeringen följande förslag: 

 

”– En läroplan där kursplaner med tydligt centralt innehåll förekommer.  

– Kommentarmaterial till samtliga kursplaner. 

                                                           
22 Proposition 2007/08:87, s.47 
23 Proposition 2007/08:87, s.49 
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– Skolverket vill se ökat planeringsunderlag med fullständig lärarledd undervisning som 

framgång. 

– Skolinspektionen ska ta över efter att myndigheten för skolutveckling avvecklats. 

Skolinspektionen har fått goda resurser att röra sig med så att en ihållande kontroll av 

skolor kan upprätthållas. De ska även rätta sig efter skollagen, förordningar och 

styrdokument.   

– Friskolor ska numera också inspekteras av skolinspektionen och har samma uppdrag 

som övriga skolor.” 24 

 

Den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, trädde i 

kraft den 1 juli 2011. Läroplanens två första delar gäller för grundskola, förskoleklass 

och fritidshem. Den tredje delen innehåller kursplaner med tillhörande kunskapskrav för 

grundskolans ämnen. 

 
 
Lpf94 
 
Så tidigt som under början av 1900-talet diskuterade forskare och lärare huruvida 

målrelaterade betyg skulle kunna appliceras inom skolans verksamhet. Dessa tankar 

härstammar från USA där man sedan tidigare börjat föra ner sina undervisningsmål på 

papper och det visade sig vara framgångsrikt. Inom den industriella verksamheten 

användes tydliga karaktäriseringar av mål samt utvärderingar vilket ledde till detta 

system även blev intressant för skolverksamhet. Målet var att skolan skulle bli lika 

effektiv som industrin och det diskuterades ytterligare hur lärare skulle kunna dela in 

sina undervisningsmål. Till en början handlade det dock mest om de yrkesinriktade och 

praktiska linjerna som hade en kraftig anknytning till just arbete och industri. 25  

1989 hade en expertgrupp tillsatts för att utreda denna fråga och diskutera en eventuell 

övergång från de relativa betygen till de målrelaterade. När expertgruppen sedan 

presenterade sin slutgiltiga rapport ansåg man att de relativa betygen skulle avskaffas 

med argument som att en avskaffning skulle leda till minskad stress, konkurrens och 

tävlan hos eleverna. De relativa betygen skulle avskaffas för att de helt enkelt inte var 

ultimata för skolans verksamhet längre. 26 

 

                                                           
24 Proposition 2007/08:87, s.83 
25 Andersson, 1999 s.47 
26 Andersson, 199 s.46 
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En övergång från relativa betyg till målrelaterade betyg var däremot inte fastställd, en 

rad olika förslag togs upp till diskussion innan den färdiga utformningen var helt 

fastställd. Göran Persson som var dåvarande skolminister under 1990-talet tillsatte en 

betygsberedning. En grupp som skulle utveckla och presentera ett förslag till 

betygssystemet som skulle kunna appliceras i grundskolan, gymnasieskolan samt den 

kommunala vuxenutbildningen. Ett regeringsskifte följde och den nya skolministern 

blev Beatrice Ask. Hon kom med flera komplementsanvisningar till betygsberedningen. 

Bland annat såg hon gärna att betyg skulle införas tidigare än årskurs 8 som Persson 

manat på. Utöver det ville hon också ha ytterligare steg i betygsskalan. 

Beredningsgruppen undersökte och arbetade sedan fram ett förslag som möttes med 

positiv såväl som negativ kritik. Remissinstanserna lämnade sina synpunkter och gillade 

att de relativa betygen skulle bytas ut till förmån för den kunskaps- och målinriktade 

betygsskalan. De ogillade dock Asks direktiv om ytterligare steg i betygsskalan samt att 

betyg skulle införas till och med årskurs 7. 27 

 

Fastställandet av betygsskalan skedde inte förrän lanseringen av Lpf94. Förslaget 

fastslogs i att betygssättning skulle sättas enligt en tregradig skala nämligen; Godkänd, 

Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd. Vid de fall där elever inte når upp till 

kursplanens mål uteblir betyg helt och hållet. Betygssättningen tar sin utgångspunkt i 

kursplanens mål samt de utformade betygskriterierna för respektive ämne. Till en början 

gällde endast bestämmelser om att alla betygskriterier skulle vara uppnådda för en viss 

betygsnivå inom gymnasieskolan. Det dröjde två år innan liknande bestämmelser 

instiftades inom grundskolan. 28 

 

En annan viktig faktor i samband med övergången till Lpf94 var att skolan inte längre 

skulle vara detaljstyrd av staten och kommunen när det kom till planering, undervisning 

och betygssättning. Istället skulle ansvaret ligga på den enskilda läraren, skolan eller 

skolområdet. Detta betydde alltså att i praktiken bestämde skolområdet vad som skulle 

behandlas i respektive kurs och de nya styrdokumenten Lpf94 skulle tolkas. 29 

Efter att Lpf94 trätt i kraft uppstod en del kritik främst ifrån lärare som menade på att 

det varit för ont om tid när Lpf94 skulle införas. Då Lpf94 inrättats så fort blev 

kontentan att kursplanerna i de olika ämnena skiftade mycket. Ytterligare ett bekymmer 

                                                           
27 Andersson, 1999 s47 
28 Andersson, 1999 s54 
29 Eriksson, Arvola Orlander & Jedemark, 2005  
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för lärarna var att fokus skulle riktas otroligt mycket på uppnåendemålen. Detta betydde 

i praktiken att de elever som hade det svårt hamnade i centrum hos läraren. Däremot de 

elever som hade lättare för sig och kan nå högre fick stå åt sidan och då missades 

utmaningar och undervisningen för alla fallerar30.  

 

 Lgy11 
 
Innan Lgy11 trädde i kraft hade två propositioner presenterats med målet att reformera 

gymnasieskolan och dess läroplaner.  (SOU 2008:09/199, Utbildningsdepartementets 

högre krav och kvalité i gymnasieskolan. (SOU, 2008:27, Gymnasieutredningens 

Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. Med ståndpunkt i dessa två statliga 

offentliga utredningar beslutade riksdagen året därpå att en ny betygsskala skulle 

införas, nämligen den sexgradiga betygsskalan skolans verksamhet använder sig utav 

idag. A-F skulle nu råda när lärare inom det offentliga skolväsendet betygsätter sina 

elever. Inom skollagen kom också ett par förändringar att ske i samband med Gy 11, ett 

par förändringar som skulle syfta till att förbättra elevernas rättssäkerhet när det kom till 

betygssättningen och att dess regler skulle bli tydligare. Exempelvis så ska skollagen 

innefatta att en elev och dess vårdnadshavare måste upplysas av läraren varför eleven 

har fått ett visst betyg. Det arbetades hårt på att förbättra kommunikationen mellan 

elever och lärare inte minst i form av när elever med svårigheter behöver hjälp och då 

ska läraren komma med förslag till förbättring. Kunskapsutvecklingen hos eleverna 

måste utvärderas på ett mer frekvent sätt än vad Lpf 94 tidigare pekat på. 31  

 

Skolverket kvalitetsgranskade Lpf94 år 2000 gällande betygsättning och menade på att 

Lpf94 är svårtolkad och invecklad när det kommer till den kategorin. Konsekvenserna 

av detta blev att orättvisa bland bedömningar och betygsättningar ofta uppstod enligt 

Skolverket. Den tidigare betygsskalan ansåg Skolverkets granskningsgrupp hade för få 

betygssteg. Det uppstod ofta komplikationer gällande betygen då ett svagt Godkänt 

jämfört med ett starkt Godkänt visar olika prestationsskillnader men fortfarande samma 

betyg. Men Lgy11 ville man därför öka möjligheterna för lärarna att ge eleverna en mer 

rättvis bedömning. Detta resulterade således i att betygen D och B tillkom. Vilket kan 

                                                           
30 Johansson & Emanuelsson, 1999 s.40-42 
 
31 Betygsutredningen, 2011  
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jämföras med ett starkt godkänt eller ett svagt väl godkänt samt ett starkt väl godkänt 

eller ett svagt mycket väl godkänt. 32 

I propositionen 2008:09/199 föreslår regeringen att gymnasieskolan totalt skall 

innehålla 18 nationella program som skall vara yrkes- eller högskoleförberedande. Där 

till skall de elever som studerar på ett av de olika yrkesförberedande programmen 

erbjudas möjligheten att läsa till grundläggande behörighet till universitet eller 

högskola. Utöver detta menar regeringen på att de nationella programmen ska erbjuda 

nationella inriktningar. I och med att nya behörighetsregler för de högskoleförberedande 

programmen förordnas av regeringen krävs det att olika regler gällande behörighet ska 

gälla för yrkesprogrammen samt de högskoleförberedande programmen. 33  

En reformation av kärnämnena presenterades också och då föreslogs det att de skulle 

ersättas av gymnasiegemensamma ämnen som ska komma att variera i skiftande 

omfattning mellan alla olika program. Historia föreslås bli ett nytt gymnasiegemensamt 

ämne och regeringen pekar på att man vill se gymnasiearbetet ingå i samtliga nationella 

program34. Ytterligare ett förslag i propositionen från år 2008 är då regeringen vidare 

vill att den gymnasiala lärlingsutbildningen ska inrättas inom yrkesprogrammen. Detta 

skulle enligt regeringen leda till att samarbetet mellan arbetlivet och gymnasieskolan 

skulle stärkas markant. Nationella programråd för varje nationellt yrkesprogram bör 

också inrättas menar regeringen. Dessutom vill man att examen efter att ha slutfört en 

gymnasieutbildning ska delas upp i två olika gymnasieexamen, nämligen yrkesexamen 

för yrkesprogrammen och en högskoleförberedande examen för de 

högskoleförberedande programmen. 
 

Avslutningsvis föreslås det att ändringarna i skollagen ska träda i kraft den första mars 

2010 och därefter tillämpas i utbildningar som påbörjas den första juli 2011. 35 

I propositionen 2008:27 diskuterades det hur gymnasieskolan skulle utformas, man såg 

gärna att en ny struktur upprättades. Gymnasieutredningen föreslog att det skulle 

inrättas 19 nationella program i gymnasieskolan. Totalt sett 14 yrkesprogram och fem 

högskoleförberedande program. De olika yrkesprogrammen ska öka möjligheterna för 

studenterna att de erbjuds anställning som exempelvis lärling. Ett annat alternativ är 

skolförlagd utbildning vilket man också pekar på. Propositionen vill att åtta 

                                                           
32 Skolverket 2012 
33 Regeringens proposition 2008:09/199 
34 Regeringens proposition 2008:09/199 
35 Regeringens proposition 2008:09/199 
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gemensamma ämnen skall ingå i samtliga program, yrkes- såväl som 

högskoleförberedande program. Där ingår svenska/svenska som andraspråk, engelska, 

matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, naturkunskap samt idrott och 

hälsa. Där till föreslogs det att en gymnasieutbildning ska leda till en examen och 

dåvarande yrkesförberedande program föreslogs skulle ersättas av ett alternativt 

programintroduktionsår. Vidare har huvuduppgiften varit att utveckla en ny struktur för 

gymnasieskolan som nämnt ovan. Yrkesutbildningen fick särskilt stort utrymme i 

utredningen och i propositionen. Förslagen ska avslutningsvis ha målet att leda till ökat 

kvalité i högskoleförberedande program såväl som i yrkesutbildningsprogrammen. 36 

 
 
Historieämnets framväxt 
 
Ordet historia härstammar från grekiskan och betyder att lära av undersökningen. 

Ämnet historia skapar en sammanhängande framställning av förgångna händelser som 

har betydelse för människan, den påverkar uppfattningen om samtiden och våra 

perspektiv på framtiden. Det är en naturlig del utav människors liv som omfattar 

minnet37. Det finns flera sätt att klassificera historia; Kronologisk definition som 

innebär efter tid eller datum, geografisk definition som innebär efter region, Nationell 

definition där man klassificerar efter nation, etnisk definition som klassificeras efter en 

etnisk grupp och ämnes definition som innebär efter ämne eller typ. (referens)? 

 

Skolämnet historia har under en längre tid varit en del utav gymnasieskolans 

undervisning och har under åren blivit allt mer omfattande. Från att ha varit ett 

nationellt ämne med uppgift att förmedla Sveriges förflutna till att bli 

världsomspännande uppgift för eleverna att på olika sätt lära sig mångfald av 

perspektiv, tänkande och värden38. Under 1930-talet har läroverken framhållit att 

undervisningen ska uppfostra elever genom att lära ut ordning och reda, plikt och 

arbetsamhet. Styrdokumenten under 1930-talet hade som mål för historieundervisningen 

att eleverna ska bli goda medborgare att förstå vikten av humanitet samt att kunna vara 

objektiva i både sin uppfattning och sitt omdöme39. 

                                                           
36 Regeringens proposition 2008:27 
37 Ammert, 2013 s.9 
38 Långström, 1997 s.65 
39 SÖ, 1935 s.108; SFS, 1933:109 §46 



  
 

 16 

Efter världskrigen ändrades uppfattning om historieämnets uppgift på gymnasienivå, 

ämnet började värderas mer vetenskapligt vilket medförde en kritisk inställning. Ämnet 

historia förändrade sitt syfte som medförde att ämnet blev mer analytiskt och 

nutidsorienterat40. Större fokus fick kulturhistoria i undervisningen med syfte att öppna 

nya perspektiv för eleverna och utvidga deras vyer med en mer internationell 

historieundervisning. Allmänna historiska perspektiv och förklaringsmodeller ledde till 

att starkare lyfta fram den politiska makthistorian och göra ämnet mer nationalistiskt, 

däremot fick social och ekonomisk historia mer utrymme i styrdokumenten. Med detta 

vill man förmedla kännedom om idéhistoria och inte enbart om politiskt, ekonomiskt 

och social. Man började lägga större vikt på litteratur, konst och musik41. 

 

Historieundervisningen hamnar under ständigt förändring som gör den mer omfattande 

vad gäller perspektiv och stoffurval trots ämnets minskning i undervisningstimmar. 

Lpf94 får beakta ett större område där utomeuropeiska historian allt mer betonas. I 

kursplanen som uppdaterades sena 1990-tal förtydligas vissa begrepp som rum, epok 

och tid, historiemedvetandet blir också mer centralt och får överordnad betydelse42.  

Styrdokumenten kan enligt kulturarvet medföra stimulans om den egna identiteten och 

andras indentiteter. Hänsyn, tolerans och solidaritet kan också stimuleras genom 

demokratin och skapa en förståelse för omvärlden. Syftet med historia undervisningen 

enligt Lpf94 är att eleverna ska få utveckla ett kritiskt tänkande för att förstå och 

förklara hur samhället och människorna lever, detta blir ett analytiskt betraktelsesätt43. 

 

Undervisningen i historia genomgick under 1900-talet en förändring som innebar att 

gymnasieskolans styrdokument förändrade sitt ideal med fokus på kritiskt tänkande och 

självständighet. Förändringen medförde postiva faktorer för lärare att genom sin 

undervisning kunna stimulera elevers lärande på olika sätt samtidigt som man främjar 

elevers växande som människor. Historia på gymnasiet blir på så vis analyserande och 

diskuterande, en omväxlande undervisning med diskussioner kring källmaterial, läsning, 

gruppuppgifter likt enskilda uppgifter som bedöms och presentera på olika sätt utifrån 

styrdokumentens riktlinjer. Stor förändring i styrdokumenten möjliggjorde för elever att 

ha ett inflytande på lektionerna där läraren har i uppgift att stimulera individers behov44.  

                                                           
40 Andolf, 1972 s.62-63; Aktuellt från skolöverstyrelsen, 1956:19 s.288-289 
41 SOU, 1963:43 s.168 
42 SKOLFS, 1997:3 s.105 
43 Skolverket, 2000 
44 SFS, 1928:412 §48 SOU, 1947:34 s 457-460 
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Historieämnet förändrades ständigt från år 1962 fram till år 1994, där stannade det upp 

och lpo94 blev den fjärde och hittills mest långlivade läroplan. Det dröjde inte många år 

innan man inträde nya läroplaner, detta resulterade sedan på 1980 talet att historia som 

ämne tillsammans med andra SO ämnet försvann från ämnesplanen, det ämne som blev 

kvar var religionsämnet45. Karlsson46 beskriver historieämnet som människans 

verksamhet och jämför med Lpo94 där historia kommer tillbaka som eget ämne, 

avgränsat men tillsammans med övriga SO-ämnena byggde det på en särskild kursplan. 

 
  

                                                           
45 Olofsson, 2010 s.61 
46 Karlsson, 2004 s.308 
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Tidigare Forskning 
Detta kapitel går ut på att skaffa oss kunskap och en bra teorestisk grund till vårt 

undersökningsområde utifrån att analyser och reflektera över andra arbeten, den 

information som vi har i åtanke när vi skriver vårt arbete. Vi kommer att behandla 

historiemedvetande, jämställdhet, genus och skolan som politisk instution och arena. 
 
Historiemedvetande 
 
Historiemedvetande har många olika betydelser beroende på vad man tittar på. 

Historiemedvetande handlar om att förstå samspelet mellan dåtid, nutid och framtid. 

Olika historiska processer som vårt samhälle och världen vi lever i bidrar till att 

producera framtiden. Begreppet introducerades för att belysa relationen mellan tolkning 

av det förflutna i samband med förståelse av samtidiga situationer för att möjliggöra 

perspektiv på framtiden. Begreppet möjliggör den mentala processen utifrån att 

människor orienterar sig över tid utifrån historiska erfarenheter och kunskaper på 

kommande utvecklingslinjer. Historiedidaktiken skapas inte enbart i skolans värd utan 

det framkallas och bearbetas i ett antal olika sammanhang47. 

 

Begreppet historiedidaktik undersöktes utav Bernard Eric Jensen där han manar att 

betydelsen utav det didaktiska begreppet har förändrats, den har med andra ord fått en 

ny rotationspunkt som heter historiemedevande. Denna rotationspunkt fokuserar på ett 

visst område, dess syfte och arbetsfält48. Historiemedvetande kan enligt Karl- Ernst 

Jeismann delas upp i fyra definitioner som lyder följande49; 

 

- ”Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla 

människor och alla inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i 

tid, det vill säga, de har en härkomst och en framtid och utgör inte något som är 

stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar. 

 

- Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna , 

förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden. 

 

- Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 
                                                           
47 Karlegärd & Karlsson, 1997 s.49 
48 Karlegärd & Karlsson, 1997 s.49 
49 Karlsson & Zander, 2009 s.300 
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- Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baserats på 

emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelse är nödvändig beståndsdel 

i bildandet och upprätthållandet av mänskliga samhället”. 

 

Definitionerna utvecklar elevers historiemedvetande genom en process som påverkar de 

mentala förmågor där eleven kan orientera sig utifrån erfarenheter, förväntningar och 

kunskaper. Utifrån dessa definitioner hittar man ett återkommande ord, närvarande, 

detta ord bör ses som ett centralt begrepp för att den mentala processen skall fungera50. 

Med andra ord så behandlas inte bara det förgångna utan nu tas även nutiden i samband 

med framtiden, dessa förbindelse utgör historiedidaktikens fråga och man märker dem 

klart och tydligt i de gällande styrdokumenten.  Historiemedvetande bildar en 

utgångspunkt för didaktiken som lyder följande;  

 
”En disciplin i vilken frågan om historiemedvetandets gestaltning, 
tillkomst och funktion i samhället”51. 

 

Detta citat innebär att varje människa har ett historiemedvetande som de kan vända sig 

till, reflektera över det och sedan anpassa det egna vetande och sina handlingar till 

samhällets normer. Dessa tre former ligger till grund för historiemedvetandet eftersom 

de påverkar och samspelar med varandra52. Historiemedvetande är en mental process för 

människor att orientera sig i tid, erfarenheter och kunskaper, utan historiemedvetande 

skulle vi människor inte kunna existera som individer53. En viktig funktion inom 

historiemedvetande är att det är en didaktisk lärdom, den tjänar till att påminna oss 

lärare som elever om att historien aldrig kan förstås enbart med relation till det 

förflutna. Andra faktorer som iakttar och förhåller sig till historien med en förstärkning 

om det förflutnas övergång för det som ska komma54. 

 

Magnus Hermansson Adler kritiserar kursplanen som behandlar historiemedvetande då 

han anser att definitionen utav begreppet har uteblivit från ämnesplanen med tanke på 

utvecklandet utav lärandet är frigörande vilket innebär att eleven kan föra samtal med 

lärare som klasskamrater. En klar definition utav historiemedvetande förekommer inte i 

                                                           
50 Karlsson & Zander, 2009 s.301 
51 Karlsson & Zander, 2009 s.47-48 
52 Karlsson & Zander, 2009 s.50 
53 Karlsson & Zander, 2009 s.48-49 
54 Karlsson & zander, 2009 s.50-51 
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lpf94 viket innebär att övergångarna mellan momenten inte blir självklara55. Enligt 

Magnus Hermansson Adler är begreppet historiemedvetande en tolkning som leder till 

sammanhang och perspektiv hos eleverna som under olika omständigheter tillgodogör 

förbindelsen mellan då, nu och sen. Adler menar att elevernas förståelse ökar då de kan 

tolka dåtiden och förstår varför det ser ut som det gör i samtiden56. 

 
Historiemedvetande i styrdokumenten 
Det har förekommit diskussioner kring historiemedvetande i styrdokumenten från 1994 

samt de gällande styrdokumenten som introducerades år 2011. Historiemedvetande 

förekommer givetvis i samtliga styrdokument, lpo94 innehåller grundläggande linjer för 

hur verksamheten i skolan ska bedrivas;  

 

”Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven: förvärvar 
ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och 
skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden”57. 

 

Styrdokumenten från 1994 nämner eleverna utifrån ett historiskt perspektiv med syfte 

att utveckla beredskap inför framtiden och sin förmåga till tänkande. Lpo94 nämner 

även att den enskilda skolan förutsätts diskuterande om olika begrepp som är viktiga för 

att främja lärandet58.  Styrdokumenten främjar elevers möjligheter att förstå begrepp 

som ännu inte definierats för att begripa händelser och skeenden i nutiden och skapa 

beredskap inför framtiden. Historia avses utifrån styrdokumenten som ett ämne där 

personlig kunskap syftar till att utveckla händelser i nutiden, utifrån sina egna 

förutsättningar som en del i ett historiskt skeende. Historiemedvetande innefattar 

sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse för nutiden och perspektiv 

på framtiden. Karlsson & Zander beskriver historiemedvetande som en mental process 

där samtida människan orienterar sig i tid, erfarenheter och  kunskaper59. Detta kan 

relateras skolverkets beskrivning av kritiskt tänkande som kräver förståelse utav dåtid, 

där elever orienterar sig i nutiden samt en uppfattning om framtiden som är 

grundläggande för utveckling för historiemedvetande. 

Styrdokumenten som infördes 2011 förklarar historia ytterligare genom att det att det är 

ett sätt att märka av tillvaron i perspektivet då-nu-sedan, detta blir ett verktyg för att 

                                                           
55 Hermansson Adler, 2009 s.84 
56 Hermansson Adler, 2009 s.84 
57 Skolverket (2011) 
58 Karlsson & Zander, 2009 s.48 
59 Karlsson & Zander, 2009 s.49 
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förstå olika områden och andra ämnen i skolan. Perspektivet har en tydlig koppling till 

de olika begreppen eftersom det är ett beredskap för framtiden som utvecklar elever till 

att bli medvetna om vad som påverkar utvecklingen under olika tidsepoker och hur de 

olika faktorerna samspelar. 

 

”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, 
fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det 
förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur 
historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin 
förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar 
synen på nutiden och uppfattningar om framtiden”60.  

 

Ovanstående citat är hämtat ur skolverkets kursplan för gymnasiet och behandlar 

begreppet historiemedvetande. Nedanstående citat behandlar begreppet 

historiemedvetande i kursplanen för grundskolan lgr11 

 
”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 
historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar 
vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden”61. 

 

Nya läroplanerna för högstadiet respektive gymnasiet är mer specifika och tydliga i 

jämförelse med styrdokumenten från 1994. Ovanstående citat förutsäger att kunskapen 

om historien kommer förändra och prägla vår syn på nutiden och framtiden. 

Hermansson Adler anser att övergångar mellan olika moment i skolan inte är självklara 

utan att det skulle underlätta att ta reda på under vilka omständigheter eleverna hamnar 

om man skulle erhålla den sammanhållning som krävs när man utläser kursplanerna. 

John Dewey påverkade Hermansson Adler synsätt där Dewey anser; 

 
”Eleven vill lära sig, kan lära sig och ta ansvar för sitt eget lärande. Därför 
söker eleven sin egen kunskap, och eleven lär sig genom att tänka och 
göra samt skapa62”. 

 

Denna inställning påvisar att historiemedvetande tidigare inte varit tydligt i läroplaner 

och kursplaner eller i undervisningen.  

 

 

                                                           
60 Skolverket, 2011 s.66 
61 Skolverket, 2011 s.68 
62 Dewey citerade i Hermansson Adler 2009 s.86 
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Genus 
Genus kan användas för att förstå hur jämställdhet och ojämställdhet uppstår och är 

därför ett nyckelbegrepp. Begreppet genus har specifika normer för vad det innebär att 

vara man eller kvinna i ett samhälle som omfattar vissa sätt att praktisera kön63. Genus 

härstammar från latin och betyder kön, slag, släkte eller sort. Under historien har 

begreppet genus används för att definiera huruvida det är en han, hon, den eller det. 

Yvonne Hirdman innefattar ordet genus om vilka uppfattningar samhället har på vad 

som anses vara kvinnligt eller manligt. Hon redogör även för begreppet där det från 

början inte fanns något biologiskt utan det är en konstruktion skapad utav mannen för 

att belysa och synliggöra föreställningar om en debatt och ökad medvetenhet64.  

Samhällets normer redogör för vad som är kvinnligt och vad som är manligt, ett tydligt 

exempel på detta är att färgen rosa förknippas med det kvinnliga könet samtidigt som 

den blåa färgen förknippas med det manliga könet. Genus skiftar sig otroligt mycket 

beroende på vart i världen man befinner sig, vilken tid samt vilken kultur. Samhället 

förändras genom tid vilket också medför att begreppet ständigt förnyas och utifrån det 

kategoriseras om vad som är manligt och kvinnligt, detta sker däremot oftast 

omedvetet65. Genus skapas inom skolans verksamhet och slutsatser som presenteras 

utav Wedin, Ashbourne & Dahlin66 redogör att genus skapas kontinuerligt av barn, 

vuxna, elever och pedagoger.  

 

Hirdman är en välkänd historiker som har forskat mycket kring ämnet genus, hon 

beskriver hur människor regelbundet skapar osynliga regler, seder och normer om vad 

som är manligt och kvinnligt i samhället67. Skolan är en verksamhet där uppdelning 

förekommer om vad som är kvinnligt och manligt, Hirdman menar med detta att 

normen är att det anses bättre om en flicka anses vara en pojkaktig flicka än att en pojke 

skulle anses vara en flickaktig pojke. Normen om vad som anses vara manligt får 

generellt sätt högre värde inte bara i skolan, utan också i samhället68. I samband med de 

nya reformerna som började gälla 2011 ökade fokus på kunskapsområdet sexualitet och 

samlevnad, med andra ord skulle genus och jämställdhet få större plats i 

styrdokumenten än vad de tidigare69. 

                                                           
63 Larsson & Meckbach, 2007 s.235 
64 Hirdman, 2007 s.212 
65 Wedin, Ashbourne & Dahlin, 2010 
66 Wedin, Ashbourne & Dahlin, 2010 
67 Wedin, Ashbourne & Dahlin, 2010 
68 Wedin, Ashbourde & Dahlin, 2010 
69 Skolverket, 2011 
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Jämställdhet 
Jämställdhet behandlar jämlikhet mellan män och kvinnor som ska ha möjlighet till 

samma förutsättningar att forma samhället och sina egna liv. Området jämställdhet 

omfattar bland annat frågor som makt, ekonomi, inflytande, arbete och fysisk integritet. 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha förutsättningar till samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter på livets alla områden70. Vi lever i ett samhälle där genus 

och jämställdhet växer, de flesta människor uppger att de ställer sig positiva till 

jämställdhet, men det positiva är inte alltid självklart. Hedin beskriver jämställdhet där 

definitionen utav en allmän uppfattning oftast lyder att man ska behandla alla lika, 

behandla folk som du själv vill bli behandlad eller lika lön för lika arbete. För att förstå 

jämställdhet krävs det kunskap, analys och eftertanke, med andra ord om man väljer att 

behandla alla lika så finns det risk för omedvetenhet eftersom det är svårt att behandla 

män och kvinnor likadant eftersom villkoren inter är detsamma71. 

 

Skolans nya styrdokument redogör den värdegrund som ska ligga till grund för 

verksamheten; 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla”72. 

 

Ett exempel på hur man kan uppfatta jämställdhet i skolan är klassrumsinteraktionen, 

tittar man utifrån könsaspekten finns det relativt många undersökningar som visar att 

flickor och pojkar behandlas olika. Pojkar får utav lärarna mer uppmärksamhet än 

flickor, de får allt mer utmanande frågor, mer stöd såväl kritik och uppskattning för 

deras arbete. Trots denna särbehandling tenderar pojkarnas prestation att bli 

underordnad vilket påverkar deras synsätt på skolan. Flickorna däremot lär sig mer och 

detta kan man även utläsa på deras betyg73. 

                                                           
70 Hedlin, 2011 s.8 
71 Hedlin, 2011 s.9 
72 Skolverket, 2014 s.5 
73 Giota, 2006 s.102 
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Giota menar även att olika elevgrupper tenderar till att värdera och uppskatta ämnen 

olika vilket i sin tur gör att ett ämne blir antingen svårt att lära eller intressant. Intresse 

är en faktor som påverkar eleverna att prestera och anstränga sig på lektionerna. 

I detta fall blir jämställdhet viktigt eftersom lärare ska ta hänsyn till varje individ behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande, likaså stärka elevernas vilja att lära74. 

 

Genus och Jämställdhet i styrdokumenten 
Det saknades något i läroplanen för skolans verksamhet från år 1994, viktiga begrepp 

som genus och jämställdhet förekom inte. Övriga sökningar som förekom var istället: 

sex, sexualitet, samlevnad, relationer, normer, kön, identitet, kärlek, förälskelse, 

känslor, moral och etik men det mest anmärkningsvärda är att genus och jämställdhet 

saknas i läroplanen75.  År 1998 reviderades lagstiftningen och då skollagen inom skolan 

såväl som förskolan. Jämställdhet fick i och med detta en ökad prioritet i skollagen och 

återfinns sedan dess i det första kapitlet under paragraf nummer två; 

 

§2 ’’Verksamheten i skolan skall utformas i överrensstämmelse  med 

grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom 

skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 

vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 
1. Främja jämställdhet mellan könen samt 

2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning 

och rasistiska beteenden. (Lag 1999:886)’’. 76 

 
Lpo94 och Lpf94 
Enligt läroplanen från grundskolan Lpo94 och gymnasieskolan Lpf94 är jämställdhet en 

del av skolans värdegrund. I Lpo94 beskrivs det hur: ’’Skolan skall aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar 

bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till 

att formar deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.’’ 77 

 

                                                           
74 Skolverket, 2014 
75 Skolverket 2011 
76 SFS, 1985:1100 
77 Skolverket, 1994, läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
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Fokus i läroplanen läggs på förhållningssättet hos personalen samt deras agerande 

gentemot eleverna i bland annat bemötande och bedömning. Strävan skall alltid vara att 

motverka de traditionella könsmönstren, eftersom att skolan ska vara en spegling av det 

svenska samhället kan det därför fastställas att könsmönster existerar på samtliga 

skolor. Jämställdhet blir en fråga som inte går att förkasta eller välja bort likt 

värdegrunden. Vidare står det skrivet i läroplanen att: ’’Ingen skall i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionshinder eller annan kränkande behandling’’. 78 

 

I läroplanen för gymnasieskolan,Lpf94 står det följande: 
’’Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

manligt och kvinnligt79”. Att uppmuntra elevernas respektive intressen utan 

begränsningar gällande kön och utan fördomar är viktigt. Det breddar möjligheterna för 

eleverna i skolans vardag. Det kan vara en sådan enkel sak som att ställa frågan; vad får 

man göra som pojke respektive flicka? Utöver det så är det viktigt att tjejer och killar 

inte ser varandra som motsatser. De traditionella könsnormerna påverkar elevers val i 

olika frågor. 80 

 

Lgr11 
Jämställdhet är ett av skolans övergripande mål: 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet. 

Läroplanen säger att alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en 

god miljö för utveckling och lärande. Varje lärare ska här ta hänsyn till varje individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” liksom ”stärka elevernas vilja att lära 

och elevens tillit till den egna förmågan. 

                                                           
78 Skolverket, 1994, läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
79 Skolverket, 1994, läroplan för det frivilliga skolväsendet 
80 Wedin, Ashbourne & Dahlin, 2010  
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Alla som arbetar i skolan ska även främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och 

inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.” Varje lärare ska här 

särskilt ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen.’’ 81 

 
 
Lgy11 
- ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt och manligt.” 

– ’’Gymnasieskolans läroplan uttrycker tydligt att varje lärare ska ”se till att 

undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv”. 

Utöver detta finns jämställdhet med som specifikt innehåll i ämnesplanerna för Historia, 

Naturkunskap, Samhällskunskap samt Idrott och hälsa’’. 82 

 

 
Skolan som samhällelig institution och politisk arena 
Staten bestämmer över den politiska styrningen utav skolan och har därmed makten att 

utforma skolan. Skolan har till syfte att utbilda samhället utifrån de behov som finns, 

den förbereder barn och unga inför ett samhällsliv. Skolan som vi har idag har kommit 

till att bli den största samhälleliga institution som utrustar samhället vars verksamhet 

påverkar och förutsätter lärande, skolan är även nödvändig för att upprätthålla makten 

och legitimiteten inom staten83.  

 

”De offentliga institutionernas legitimitet är relaterade till en interaktiv 
dimension mellan staten och det civila samhället. Statens legitimitet är en 
fråga om administrationens effektivitet och den samhälleliga legitimiteten 
handlar om den politiska stödet som härstammar från relationen mellan 
förväntan och förmågan att leverera”84. 

 
Ovanstående citat förklarar enligt våra uppfattningar att staten, samhället och skolan 

måste samspela med varandra för att möjliggöra elevernas inlärning så hög som möjligt. 

Politikens roll i detta sammanhang påverkar undervisningen genom vad som skall 

undervisas, samhället sätter även sin prägel här. Relationen mellan stat och kommun är 

bestämd i grundlagen som betonar kommunernas självständighet. Under sena 1900-talet 

                                                           
81 Skolverket 2014 
82 Skolverket 2014  
83 Lidensjö & Lundgren, 2000 s.15 
84 Englund, Forsberg & Sundberg, 2012 s. 201 
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kom en förändring som medförde att statens styrning minskade samtidigt som det blev 

ökat inflytande för de lokala myndigheterna. Kommunlagen reviderades samtidigt som 

handlingsutrymmet för kommunerna ökade som i sin tur möjliggjorde för organisationer 

att påverka beslut. Privata entreprenörer fick tillåtelse att driva verksamheter inom den 

offentliga sektorn85. Denna förändring innebar att skolor blev styrda utav kommunerna 

men också att privata entreprenörer kunde styra skolorna, dock skulle detta ske utifrån 

statens riktlinjer som framkommer i styrdokumenten. Dessa förändringar genomfördes 

och påverkade utbildningsreformerna gällande strukturen, distributionen och skolans 

innehåll, men framför allt styrningen och kontrollen av skolan. Denna omstrukturering 

som genomfördes fokuserade främst på tre mål: ökad demokrati, effektivitet och 

professionalisering utav lärare. Målen inspirerade även till valfrihet, avreglering och 

utkrävandet utav nya roller av ansvar för utbildningens intresse86. 

 

Fyra övergripande politiska intentioner presenterades av skolverket som bakgrund till 

2011 års gymnasiala skolreform. Nämligen; Elevernas ska bli väl förberedda, Alla ska 

nå målen, Utbildningarna ska vara likvärdiga och Studievägar och styrdokument ska 

vara tydliga. Under rubriken: Eleverna ska bli väl förberedda tar skolverket ståndpunkt 

i två olika kategorier. Först är yrkesutbildningarna och där menar skolverket på att 

yrkesutbildningarna ska förbereda eleverna ordentligt infor kommande arbetsliv inom 

den yrkesverksamhet de utbildat sig till. De ska kunna börja arbeta direkt efter att ha 

avslutat gymnasieskolan. Vidare ska eleverna nå långt inom respektive valt yrke samt 

skall tiden för karaktärsämnena vara omfattande. Nästa punkt gäller de 

högskoleförberande utbildningarna och hur de ska göra eleverna väl förberedda inför 

fortsatta studier inom högskolan eller universitet. Till dessa förberedelser ingår högt 

ställda krav för grundläggande högskolebehörighet87.  

 

Som nämnt ovan är måluppfyllelse en del i skolverkets reform från 2011. Skolverket 

vill se en hög genomströmning och att elever tar sin studentexamen inom tre år. Man 

vill se så få avhopp från gymnasieskolan som möjligt. Dock ska kraven för att få 

påbörja en gymnasieutbildning var höga med motiv som att då är eleverna ytterligare 

                                                           
85 Englund, Forsberg & Sundberg, 2012 s. 203 
86 Englund, Forsberg & Sundberg, 2012 s. 204 
87 Skolverket, 2011 s.12 
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förberedda inför gymnasiestudierna. För de elever som inte uppfyller behörighetskraven 

erbjuds fem introduktionsprogram88.  

  

                                                           
88 Skolverket, 2011 s.12 
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Frågeställningar 
 

 
 

x Hur skiljer sig  historiemedvetande, genus och jämställdhet i Lpf94 och Lgy11 

med fokus på historieämnet?  

 

x Hur skiljer sig historiemedvetande, genus och jämställdhet i Lpo94 och Lgr11 

med fokus på historieämnet?  
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Teoretiskt perspektiv 
Detta avsnitt kommer att behandla vår teoretiska utgångsåunkt för denna studie, vi har 

valt att ta stöd ur läroplansteori. 

 

Läroplansteori  
 
Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie grundar sig ur läroplansteori vars forskning 

är inriktad på det pedagogiska tänkandet och arbetet. Läroplansteori är främst inriktat 

mot de skrivna läroplanerna och fokuserar på styrdokument, läromedel och 

undervisning. Läroplansteori syfte är att genom frågor förmedla läroplanernas kunskap 

om hur innehåll och metod påverkas utav olika aktörer inom utbildningsväsendet, såväl 

som samhällets, ekonomiska och kulturella strukturer89.  Vår världsbild skapas genom 

att vi tar del utav vad lärostoffet förklarat för oss samt vad andra föreskrivit. Linde 

menar att teorin avslöjar och underlättar för oss människor att förstå makten över våra 

sinnen och att kunna påverka skola och utbildning90.  

 

Läroplansteorin introduceras  där fokus var att ta fram olika modeller för hur en läroplan 

kunde se ut utifrån samhällets behov, denna teori är en av de viktigaste inom den 

svenska pedagogiken. Teorin förmedlade olika perspektiv som bidrog till ett teoretiskt 

samlat grepp om skolans uppdrag, styrning och resultat91. Läroplansteori är empirisk 

förankrad, vilket innebär att innehållet har påverkats utav påverkan från ett flertal 

faktorer mot att studera intresset i undervisningens innehåll92. Läroplansteorin beskriver 

två forskningsområden som har varit skilda från varandra men eftersom teorin allt 

närmare tills forskningen har tillväxten av dessa två traditioner allt mer förbytts i 

sammansatta studier av hur innehåll och undervisning påverkar varandra. 

Forskningsområdet undervisningsförlopp behandlar elevers lärande utifrån ett historiskt 

och samhällsvetenskapligt perspektiv, samtidigt som det empiriska området behandlar 

klassrumsobservationer93. 

 

Läroplansteorins utgångspunkter tenderar att förstå och utveckla en vidare systematisk 

reflektion över mål, organisering, utbildning och undervisning i olika lärandemiljöer. 

                                                           
89 Linde, 2006 s. 9-10 
90 Linde, 2006 s.11 
91 Englund, Forsberg & Sundberg, 2012 s.7 
92 Linde, 2006 s12 
93 Linde, 2006 s.12 
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Samtidigt belyser den kritisk reflektion över de befintliga tolkningarna utav 

läroplanerna utifrån de samhälleliga förhållanden. Läroplaner som med sina riktlinjer, 

kursplaner blir statligt formella styrdokument utifrån ett synsätt som vägleder skolans 

arbete och samtidigt bygger idéer om förändringar i kunskaper som skolan har 

förmedla94 

 
Läroplansarenor  
 
Inom läroplansteorin används tre olika arenor för att analysera hur olika urvalsprocesser 

påverkar läroplanen, dessa är läroplanens formulering, transformering och realisering. 

 

Formuleringsarenan behandlar områden med statliga dokument, rapporter och 

utredningar, den hanteras på en nivå med en hög politisk påverkan eftersom det är där 

alla regler och mål beslutas. Arenan är uppdelad i två områden, det ena området 

utformar mål, regler, dokument och den centrala skoladministrationen. Den andra delen 

är en så kalla administrationsdel och gör tolkningar av politiska beslut. Nackdelen med 

denna teori är den kan medföra trögheter i beslutsprocesser som riskerar att leda till 

ostyrbarhet95. 

 

Transformeringsarenan behandlar de lokala kursplaner och mål som bestäms från 

transformeringsarenan, den konkretiserar och tolkar de politiska avsikterna och 

förverkligar de förespråkade planerna. Arenan sprider ut de lokala kursplanerna vilket 

gör att det blir otydligt hur nivåerna samarbetar, med andra ord så är arenorna beroende 

utav varandra. Relationen mellan dem förklaras som medierad och transformerad96. 

 

Realiseringsarenan behandlar dem område inom politiken som karakteriserar den 

process som behandlar offentliga planer, reformer eller program som kommer till 

förverkligande. Arenan är inte entydig vilket innebär att den kan delas upp i två olika 

processer; Guidline-writing och Field-implementation. Den förstnämnda avser de 

reformer som tar utgångspunkt i politiskt fattade beslut. Den sistnämna avser det 

yttersta utförandet utav reformer som verklighetställs utav lärarna97 

 

                                                           
94 Sundberg, 2007 s. 4 
95 Lidensjö & Lundgren, 2002 s.174 
96 Lidensjö & Lundgren, 2002 s.175 
97 Lidensjö & Lundgren, 2002 s.176 



  
 

 32 

Läroplanskoder 
 
För att underlätta analysering av de principer och motiv som ligger till grund för skolans 

undervisning och stoffurval använder vi oss utav ett verktyg inom läroplansanlysen som 

kallas för läroplanskoder. De fem läroplanskoder som vägleder undervisningen är 

följande98. 

 

Klassisk läroplanskod baseras på elevers kunskaper kring det uppsatta idealet som 

samhället skapar. Idealen ska uppnås genom undervisningen i samband med litteraturen.  

Klassiska språk har i Sverige inte varit lika obligatoriska som i andra länder99. 

Realistisk läroplanskod baseras på elevers förståelse inom den vetenskapliga världen. 

Programmen och linjerna är naturvetenskapliga och exempel på den realistiska koden 

som syftar till att skapa ett tekniskt kunnande som är sammanbunden till 

arbetsmarknaden och skapar en realistisk uppfattning av världen100. 

 

Moralisk läroplanskod har som syfte att fostra elever i goda moraliska kunskaper och 

förena dessa till ett livslång lärande. Koden kommer ursprungen i den obligatoriska 

skolan där moralen uttrycks i innehållet som speglar de värderingar som skolan vill 

förmedla. Politiken påverkade koden genom att katekesundervisningen fick större 

inblick i undervisningen under några årtionden. Ytterligare läromedel infördes i 

undervisningen som medförde att skolkommissionen förändrade den obligatoriska 

skolans moraliska grunder vilket inkluderade demokrati och respekt för oliktänkande101. 

 

Rationell läroplanskod som ibland även kan kallas utilistisk läroplansteori innebär 

skolans uppgift att förbereda eleverna för praktiska uppgifter i samhället och i skolan 

sam nyttotänkande. Yrkeslinjerna som koden förespråkar är tydliga exempel på 

nyttotänkande där elever med yrkesförberedande utbildningar får i undervisningen lära 

sig termer som de har användning för i framtiden. Denna kod kopplas även till det 

rationella läroplanskoden med progressivistiska tänkande102. 

 

                                                           
98 Linde, 2006 s.39 
99 Linde, 2006 s.39 
100 Linde, 2006 s.39 
101 Linde, 2006 s.40 
102 Linde, 2006 s.40-41 
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Aristokratisk läroplansteori syftar till att åtskilja eleverna genom på vilket sätt kunskap 

förmedlas och till vem det förmedlas samt att kunskapen inte genomgår någon 

förändring. Koden beskriver åtskiljningen att det inte kräver hög utbildning utav att 

genom maneèr och språk ska känna igen tillhöriga av en avskild klass. Man går inte i 

skolan för att lära sig något, utan koden beskriver den kunskap man innehar från 

utbildningen till att bekräfta sin medfödda ställning utifrån språk och manér103. 

 

  

                                                           
103 Linde, 2006 s.41 
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Material 
 

Utgångspunkten för denna uppsats har varit skolverkets styrdokument gällande ämnet 

historia. Styrdokumenten som förekommer i uppsatsen är från år 1994, Lpo94 och 

Lpf94 samt från år 2011, Lgr11 och Lgy11. Syftet med att med att använda 

styrdokument är att tydliggöra förändringen i de olika läroplanerna med inriktningen 

historia. Skolverket är en förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda 

utbildningsformer och ytterligare pedagogisk verksamhet. Skolverket har till uppgift att 

främja barn och elevernas tillgång till likvärdig utbildning av god kvalité i en trygg 

miljö, samt bidra till goda förutsättningar för utveckling och lärande i syfte till 

förbättrade kunskapsresultat. Även andra dokument från skolverket som artiklar och 

rapporter har vi tagit del av för att möjliggöra en tydlig bild utav läroplanerna med 

kopplingar till övrig litteratur. Annat källmaterial som vi har tagit del av är statens 

offentliga utredningar som behandlar läroplanerna från grundskolan, gymnasieskolan 

och andra allmänna läroverk. Vi har även tagit del utav regeringens offentliga 

utredningar SOU från 1963 och 147 som behandlar läroplan för gymnasiet samt 

skolutredningens betänkande och utredningar. 
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Metod 
 
Detta kapitel kommer att behandla metoden som vi använde oss utav för att kunna 
genomföra denna studie, vi har valt att ta del utav metoden dokumentanalys. 
 
Dokumentanalys 
Metoden som vi gått tillväga med under arbetet av uppsatsen är en kvalitativ analys utav 

text, den heter dokumentanalys och passar utmärkt till uppsatsen med tanke på det 

utvalda materialet. Denna metod betraktas enligt Berg104 som ett verktyg avsedd för att 

analysera olika styrdokument med varandra. Metoden använder vi för att få fram 

kvalitéerna och kompetenser som eftersträvas i ett dokument med hjälp av olika nivåer. 

Berg105 menar att dokumentanalys används i jämförande och analyserande syfte där 

tydliggör strukturer. Dokumentanalys klargör innehållet i ett dokument genom att läsa 

mellan raderna, på så vis tolkar man innebörden oavsett hierarkisk nivå. Berg menar att 

metoden används till att kritiskt ställa frågor kring styrdokument, dessa frågor bör vara 

kopplade mellan de olika nivåerna. 

Syftet med dokumentanalys enligt Berg106 är att genom användning utav dessa olika 

nivåer skapas förutsättningar för att föra ihop olika skrivningar i en textmassa för att få 

ett så bra överblickbart sammanhang. 

 

Dokumentanalys delar man upp i nivåer. 
Ideologisk nivå; avspeglar aktuella dokument vars skrivningar är grundläggande för 

bland annat människosyn och kunskapssyn. Andra skrivningar som har kopplingar till 

ideologisk nivå handlar om skolans fostrande och utvecklande uppdrag. 

Innehållsnivå; här tillhör skrivningar som berör huvudmoment och allmänna ämnesmål 

med ett övergripande men ändå ett operativt inriktat innehåll. 

Regelnivå; här tillhör skrivningar som behandlas med direkta påbud. 

Ämnesnivå; Här behandlas skrivningar som påverkar direkta eller indirekta ämnen. 

Intern verksamhetsnivå; här behandlas synen på hur det aktuella dokumentet 

vardagsarbete bara vara utformat och kan gestalta sig. 

Extern verksamhetsnivå; här behandlas skrivningar som berör skolans relation med 

omvärlden, exempelvis skola-föräldrar och skola-samhället107. 

                                                           
104 Berg, 2003 s155 
105 Berg, 2003 s157 
106 Berg, 2003 s162 
107 Berg, 2003 s160 



  
 

 36 

De två sistnämna är uppdelade eftersom den interna behandlar skolans inre verksamhet 

medan den externa behandlar yttre relationer med omvärlden. Den innehållsliga nivån 

innebär att läsaren av dokumentet söker efter innehåll, den regelmässiga innehåller 

meningar som oftast börjar med ordet ska och relateras till måluppfyllelser i kursplanen. 

 

Berg108 hävdar att dokumentanalys är en metod som används för att utforma kritiskt 

tänkande frågor kring styrdokument. Frågorna anser Berg bör vara kopplade mellan de 

olika nivåerna för att utgöra under. Vidare förklarar Berg att en kritiskt formulerad fråga 

på en innehållsmässiga nivå kan beröra regelstrukturen i styrdokumentet eftersom den 

är anpassad mellan två olika nivåer av dokumentanalys. Berg anser även att frågorna 

bör anpassas efter nivå och kontext de ska användas under, med andra ord i vilket syfte 

frågorna ställs109. 

 

Dokumentanalys används för att utifrån sina olika nivåer kunna analysera, jämföra och 

relatera olika delar utav dokumentet med varandra. Detta passar vår uppsats med tanke 

på att vi vill kunna utläsa vad ett dokument egentligen säger, vi vill kunna jämför och 

värdera vilket dokumentanalysen med sin nivåanalys utgör med det utvalda materialet. 

Berg110 menar att man skapar en större förståelse för vad dokumentet försöker att 

förmedla genom att strukturera upp studiet utav det, genom att analyser blir tolkningen 

utav dokumentet tydligare. Metoden blir på så vis mycket enklare och skapar ett 

perspektiv som belyser skillnader och likheter av dokumentanalysen vilket i sin tur 

medför att en klarare bild utav innehållet i dokumentet skapas. 

 

Tillvägagångsätt 

Utifrån Bergs dokumentanalytiska metod kommer styrdokumentet att bearbetas i de 

olika steg som vi tidigare beskrivit, detta för att möjliggöra så tydligt bild utav 

dokumentens innehåll. Dessa styrdokument kommer att analyseras med kopplingar till 

litteraturer för att synliggöra skillnader och likheter. Vi kommer att jämföra kursplanen 

och ämnesplanen, med läroplanen i samband till litteraturen, slutsatserna redovisas 

beroende på vilka resultat som vi får fram. Litteraturen som vi kommer att ta del av 

kommer analyseras, det innebär att väsentliga bitar som de olika författarna redovisar 

                                                           
108 Berg, 2003 s164 
109 Berg, 2003 s165 
110 Berg, 2003 s162 
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kommer att sammanställas och jämföras med styrdokumenten. Denna undersökning 

vilar på den vetenskapliga forskning som styrdokumenten jämföras, analyseras och 

diskuteras utifrån. 

 

Reliabilitet och validitet 
 
Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder innebär att man använder sig utav olika 

datainsamlingsteknik för att få fram resultat. Begreppen reliabilitet och validitet 

används för att beskriva hur bra insamlingen har fungerat. Dessa begrepp är först 

framtagna för de kvantitativa ansatser men har även på senare tid används i kvalitativa 

ansatser111.  

 

Reliabilitet handlar om pålitlighet, det avser vad vi mäter på ett tillförlitligt sätt. 

Reliabilitet finner vi i vårt arbete genom vårt utvalda källmaterial, kan man lita på 

materialet och vad händer om det inte är pålitligt. 

Validitet avser det som vi mäter är relevant för sammanhanget, det handlar om att 

använda sig utav rätt material vid rätt tillfälle. Informationen som källmaterialet 

förmedlar inte är användbart i alla situationer utan endast i vissa. Man kan styrka ett 

påstående men inte ett annat112.  

 

Vi använder oss även utav annat källmaterial som utmanar validiteten och reliabiliteten 

eftersom det är skriven utav människor som har studerat området. Detta kan ibland för 

oss vara svårt att avgöra om det är sanning de skriver eller ej. Författarna till materialet 

har självklart egna synpunkter och tankar vilket innebär att vi som läsare måste försäkra 

oss om att den information som förmedlas är korrekt. Skolverkets styrdokument är 

däremot skrivna utav en myndighet och måste därför följa en viss mall vilket gör att 

dessa dokument är mycket tillförlitliga, den är juridiskt kopplad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
111 Gunnarsson, 2002 
112 Gunnarsson, 2002 
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Resultat 
 

Resultatet kommer att behandla fyra läroplaner, Lpo94, Lgr11, Lpf94 och Lgy11. Vi 

kommer att fokusera på jämställdhet, genus och historiemedvetande.  Detta kapitel 

kommer att presentera citat som behandlar respektive område från skolverkets hemsida. 

Direktlänkar till respektive läroplan hittar man under rubriken Litteratur- och 

källförteckning. 

 
Lpo94 
Historiemedvetande 
Tittar man på styrdokumenten för det obligatoriska skolväsendet kan man gällande 

historiemedvetenhet studera följande i ämnets karaktär och uppbyggnad. 

” I historieämnet är tiden och historiemedvetandet överordnade begrepp. 

Genom kunskaper om huvuddragen i den historiska utvecklingen tillförs 

bilden av omvärlden en tidsdimension. Kontinuitet och förändring är 

viktiga i detta sammanhang. Den historiska kartans utseende under olika 

tider ger medvetenhet om ständigt pågående processer i ett historiskt 

perspektiv. Historia är ett sätt att se tillvaron i perspektivet då-nu-sedan, 

och därmed också ett verktyg för förståelse av andra ämnen och 

områden”113. 

 

Citatet ovanför redogör för historiemedvetande och att det är ett övergripande begrepp, 

eftersom att kunskap er en viktig del inom historia. Skolan vill redogöra för ett 

nutidsperspektiv vilket medför att all mänsklig verksamhet och kunskapsbildning 

innefattar en historisk dimension. Vidare medför historiemedvetande kunskap om att 

utveckla färdigheter för att möjliggöra för sig själv att se företeelser i nutiden som leder 

till ett historiska skeende. Historiemedvetande utvecklar ett kritiskt tänkande som kan 

användas som ett verktyg för att förstå samhället. 

 

Det obligatoriska skolväsendet redogör för historiemedvetande utifrån de mål som 

redovisas för årskurs nio. 

”Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven; 

                                                           
113 Skolverket 1994, kursplan historia  
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– förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av 

händelser och skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden,  

– utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund 

och samband och att dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas ur olika 

perspektiv”114. 

 

Målen som Lpo94 redovisar gällande historiemedvetande redovisar att kunskap 

innehåller betydelsefulla roller som används till att utveckla kunskap och förstå andra 

ämnen på ett konkret och individbaserad plan. Dessa mål ligger tillsammans med 

kursplanens syfte för att möjliggöra en så hög förståelse som möjligt.  
 
Jämställdhet och Genus 
Tittar man på styrdokumenten för det obligatoriska skolväsendet gällande jämställdhet 

och genus redovisas det i grundläggande värden genom följande. 

 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla”115 

 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 

formar deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen 

oberoende av könstillhörighet”116. 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet behandlar jämställdhet och genus utifrån 

läroplanerna där man fokuserar lärares förhållningsätt till eleverna, detta eftersom 

läraren är förebilden. De centrala orden som förekommer i Lpo94 är att motverka 

traditionella könsmönster, eftersom skolan är en stor del utav samhället så kan man vara 

övertygad att det finns traditionella könsmönster som berör jämställdhet och man kan 
                                                           
114 Skolverket 1994, kursplan historia 
115 Skolverket, 1994. Det obligatoriska skolväsendet s.3 
116 Skolverket, 1994. Det obligatoriska skolväsendet s.4 
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inte välja bort det utan det är en del utav värdegrunden som skolan vilar på. Läroplanen 

för grundskolan behandlar även stereotypa könsmönster, det förklarar för eleverna vad 

som är manligt och vad som är kvinnligt, bur detta skiljer sig från varandra, vilka 

likheter och olikheter det finns beroende på vilket samhälle man bor i. 

 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 
och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms 

i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt”117. 

 

Detta citat redogör för en skolans redogörelse för begreppet jämställdhet, de har som 

ansvar att motverka könsmönster och ska ge utrymme för att prova och utveckla sin 

förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet. 

 
Lgr11 
Historiemedvetande 
Historiemedvetande förekommer i grundskolans läroplan under området syfte och 

förklaras enligt följande. 

”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl 

kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 

historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar 

vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om 

historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur 

historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna 

utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors 

levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för 

olika kulturella sammanhang och levnadssät”t118. 

 

Historiemedvetande framställs i läroplanen där människans mentala orientering är 

grunden till individens identitetsbildning eftersom den tillåter individen att orientera sig 

i tiden. Skolverket redogör för historiemedvetande utifrån ovanstående citat vilket 

uppfattas att individen skapar sin egen historia utifrån den stora historien, det förflutna 

                                                           
117 Skolverket, 1994. Det obligatoriska skolväsendet s.4 
118 Skolverket 2011, grundskolan s.188 



  
 

 41 

som präglar vår syn är förknippade med människans förståelse av det som skett har en 

påverkan på nuet och det som kommer att ske i framtiden. Tolkningar utav historien 

förändras över tid och människor konstruerar historia i lika stor mån som vi är historia, 

därför är kunskaper om människors likheter och skillnader i levnadsvillkoren och 

värderingar viktiga. Begrepp som förekommer såsom konsekvens, orsak och verkan är 

här centrala för att förstå en historisk utveckling. 

 

I det centrala innehållet för årskurs 7-9 för historiemedvetande redovisas följande. 

Hur historia används och historiska begrepp; 

”– Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom 

traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 
– Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identitet.  
– Hur historia kan användas för att förstå den tid som människor lever i 

påverkar deras villkor och värderingar. 
– Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och 

identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang”119. 

 

Begreppet historiemedvetande har i sig mängder med betydelser, dessa ovanstående 

punkter redogöra för målen i det centrala innehållet. Dessa ska genom undervisningen 

ge eleverna förutsättningar till att kunna tillägna sig en historisk referensram och 

därmed få en fördjupad förståelse för framtiden. Begreppet är i grunden betingat till 

förståelse av dåtid, nutid och framtid samt hur de håller ihop. Eleverna ska enligt 

kursplanens centrala innehåll få möjlighet till att utveckla en kronologisk helhetssyn på 

hur män och kvinnor har övertid förändrat samhället och kulturer. Människor som lever 

idag är produkter utav dåtidens historia, de försöker förstå framtiden utifrån 

historiemedvetande och använda den för att förstå olika tolkningar utav tidsperioder, 

skolan ska gestalta förståelse kring historiska händelser, möten med kulturer och 

utvecklingslinjer som möjliggör en rad olika möjligheter för eleverna. 

 
Jämställdhet och Genus 
Tittar man på innehållet i styrdokumenten gällande jämställdhet och genus kan vi se 

följande. 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och 

ges möjligheter att reflektera över jämställdhet och arbetsfördelning. 
                                                           
119 Skolverket 2011, grundskolan s.192 
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Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla 

kunskaper om kulturella variationer och traditioner”120. 

 

”Läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande 

över och utrymme i undervisningen”121. 

 

Viktigt att läraren framstår med ett gott exempel kring jämställdhet och genus, detta 

genom att under en lektion att ge inflytande och utrymme till elever, får de lära sig att 

lyssna aktivt och utöka sitt ordförråd. Läraren ska reflektera och använda sig av flickor 

respektive pojkar i sina exempel under lektionerna.  

 

I det centrala innehållet för ämnet historia förekommer jämställdhet under fliken 

demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid enligt följande. 

”-Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya 

folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen; och kampen för allmän rösträtt 
för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring på kön, jämställdhet 
och sexualitet”122. 

 

Jämställdhet betonas i läroplanerna som ska integrera de olika ämnena och belysa 

elevernas kunskap. Jämställdhet blir i den nya läroplanen ett kunskapsområde och 

framkommer i ämnet historia genom ovanstående citat. 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lgr11. 

”skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 

ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och intressen 

oberoende av könstillhörighet”123. 

 

                                                           
120 Skolverket 2011, grundskolan s.34 
121 Skolverket 2011, grundskolan s.15 
122 Skolverket 2011, grundskolan s.192 
123 Skolverket 2011, grundskolan s.8 
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Läroplanen är tydligt i sin beskrivning när det kommer att handla om att synliggöra sig 

själv, alla vi har förväntningar och värderingar som påverkar mötet med andra 

människor. När man behandlar området jämställdhet är det viktigt att förändra sig själv, 

man ska vara medveten om vad man gör men även hur man ska uppmärksamma det 

man gör och säger. Att motverka traditionella mönster vill skolverket förtydliga genus 

genom att synliggöra normer men även att erbjuda eleverna ett flertal nya jämställda 

alternativ. 

 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling”124. 

 

Att arbete med jämställdhet involverar också likabehandling eftersom de olika 

diskrimineringsgrunderna samspelar med varandra för att motverka sådana tendenser. 

Metoder som främjar jämställdhet motverkar de orättvisor som finns i dagens samhälle, 

ytterligare kan jämställdhet visas tydligt, där rättvisa och frihet hör ihop och är ytterst 

viktigt för varje människa; 

 

 ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och men samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedl”a125. 

  

                                                           
124 Skolverket 2011, grundskolan s.7 
125 Skolverket 2011, grundskolan s.7 
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Lpf94 
Historiemedvetande 
Tittar man på styrdokumenten för det frivilliga skolväsendet gällande 

historiemedvetande redovisas det i ämnets syfte genom följande. 

 

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

perspektivet skapa sammanhang och bakgrund för individer och 

samhällen. Syftet är även att fördjupa förståelsen av skeenden och 

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

storpolitik. De historiska studierna skall också visa och klarlägga olika 

krafter som påverkar samhällen och människor”126. 

 

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

Härigenom tillägnar sig eleven en förståelse som befrämjar samarbete 

över både sociala, etniska och geografiska gränser, vilket gynnar 

handlingsberedskap inför framtiden. Historia ger möjlighet till att stärka 

grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur 

bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för demokratin. 

Historiska insikter om andra folk, länder och kulturer skapar 

förutsättningar för internationellt samarbete samt ökad förståelse i en 

multietnisk, konfliktfylld värld”127. 

 

Läroplanen för det frivilliga skolväsendet redogör från skolans uppgift att hjälpa 

eleverna finna en identitet, denna ska innehålla inslag först och främst från Sverige men 

även norden, Europa och världen. Detta redogör genom riktlinjer som läroplanen 

beskriver där eleverna ska ha kunskaper på nationell nivå gällande minoriteters historia 

samt att eleverna ska utveckla kunskaper om den internationella samverkan med ett 

globalt perspektiv, de får på så vis ett historiskt perspektiv för att förstå dagens 

händelser. 

 

Målen att sträva där begreppet historiemedvetande finns med är endast en punkt.  

 

                                                           
126 Skolverket, ämnesplan i historia, det frivilliga skolväsendet  
127 Skolverket, ämnesplan i historia, det frivilliga skolväsendet 



  
 

 45 

”-Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven fördjupar 

sitt historiemedvetande och utvecklar sin förmåga att anlägga historiska 

perspektiv i studierna inom andra ämnen”128.  

 

De mål som gymnasiet ska sträva efter enligt kursplanen är att utveckla kunskaper om 

historiska strukturer och förändringsprocesser och understryker ovanstående stycke med 

att utveckla kunskap om identiteter, individer och samhälle. Eleverna ska enligt 

styrdokumentens riktlinjer skapa förståelse som underlättar nutid, underbyggas 

ställningstagande och skapa handlingsberedskap inför framtiden. 
 
Jämställdhet och Genus 
Tittar man i styrdokumenten gällande jämställdhet och genus förekommer det följande i 

skolans värdegrund. Utöver de följande citaten behandlar utbildningen grundläggande 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, individens frihet och integritet, 

amma människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Detta 

redogör att skolan har i uppdrag att aktivt främja mänskliga rättigheter och motverka 

kränkande behandling. Alla ska ha tillgång till likvärdig utbildning. 

 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla”129 
 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också 

främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö”130. 

 

Dessa citat tillsammans med texten ovanför behandlar och tydliggör att jämställdhet, 

frihet och rättvisa hör ihop och är viktiga för varje människa. Skolan, lärare och övrig 

personal ska förmedla, gestalta och förankra de värden om jämställdhet behandlar, dessa 

                                                           
128 Skolverket, ämnesplan i historia, det frivilliga skolväsendet 
129 Skolverket, 1994. Läroplan för det frivilliga skolväsendet s.3 
130 Skolverket, 1994. Läroplan för det frivilliga skolväsendet s.3 
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handlar om att skapa kunskap och frågor hos elever vars verksamhet arbetar för att 

skapa en jämställd skola. 

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i  ansvarig 

frihet”131. 

 

Återigen påvisar citat skolans uppgift att motverka normer och istället hjälpa varje 

enskild elev att finna sin karaktär och våga leva utifrån den. Skolan arbetar 

förebyggande mot traditionella könsmönster genom förtydligande normer, men också 

att erbjuda eleverna ett flertal olika alternativ för att möjliggöra så stort gynnande som 

möjligt. 

 

 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det svenska samhällets 

internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på̊ människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald”132.  

 

Skolan ska aktivt främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Jämställdhet är ett 

ord som behandlar ett stort handlingsutrymme, den redogör för vad vi kan göra och 

säga, hur vi ska agera för att vårt liv ska påverkats utav samhället vi lever i. Den 

förespråkar även våra framtidsdrömmar och det yrke vi vill ha, därför blir utbildningen i 

detta fal oerhört viktig. Läroplanen ska se till att den svenska skolan blir 

könssegregerad precis som vår arbetsmarknad där dessa föreställningar styrs utav män 

och kvinnor. 

 

                                                           
131 Skolverket, 1994. Läroplan för det frivilliga skolväsendet s.3 
132 Skolverket, 1994. Läroplan för det frivilliga skolväsendet s.3 
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Skolans mål är att få elever att förstå innebörden av människors och hur de utsätt för 

förtyck, kränkande behandling samt att kunna medverka till att hjälpa människor i olika 

situationer. Skolan ska på sitt sätt kunna främja lika behandling av individer såväl 

grupper där man ska uppmärksamma och lära sig att vidta nödvändiga åtgärder för att 

kunna förebygga, förhindra fall möjlighet finns och att motverka olika former utav 

trakasserier, kränkning och olika diskrimineringar. 

 

Lgy11 
Historiemedvetande 
Historiemedvetande förekommer i gymnasieskolans kursplan under området syfte och 

redovisas enligt följande. 

 

”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, 

fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det 

förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur 

historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin 

förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar 

synen på nutiden och uppfattningar om framtiden”133. 

 
Skolverket betonar ämnet historia som ett ämne där elever utvecklar, breddar, fördjupar 

sitt medvetande inom historia genom kunskaper om det förflutna. För att kunna förstå 

ett samband ges eleverna möjlighet till inlärning utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

Historiemedvetandet på gymnasiet delas ibland upp i olika innehåll, dessa är genetisk 

och genaologisk. 

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin 

historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram 

för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att 

analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska 

också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor 

och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska 

bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor 

och värderingar. Eleverna ska också få utveckla förståelse av nutiden samt 

förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både 

                                                           
133 Skolverket 2011, Gymnasieskolan s.66 
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påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen 

ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur 

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

möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning”134. 

 

Huvudsyftet med kursplanen för historia i Lgy11 är att se till så eleverna utvecklar sin 

historiska referensram med hjälp av historiemedvetande. Referensramen används sedan 

till kommunikation inom olika historiekulturer för att kunna tyda skillnader, likheter 

och samband mellan dåtid, nutid och framtid. Historiemedvetandet används för att 

påverka samhällsförändringar och skapa identiteter, den utvecklar en förståelse av och 

att värdera hur olika människor i olika grupper använder sig utav historia för att skapa 

sig en verklighetsuppfattning. 
 
Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande135; 

”- Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att 

ge perspektiv på framtiden. 

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

sammanhang och under olika tidsperioder.” 

 

Jämställdhet och Genus 
Läroplanen för gymnasiet uttrycker tydligt att skolan har i uppdrag att motverka 

traditionella könsmönster och arbeta för att utveckla förmågor och intresse hos elever 

utifrån kön, jämställdhet som grundläggande värde som ska både gestalta och 

förmedla. Gymnasieskolans läroplan förklarar begreppet jämställdhet följande. 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt”136. 

 

I ämnet historia förekommer jämställdhet enligt följande. 

”Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt 

viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel 

migration, fredssträvanden, resursfördelning och okat välstånd, 

                                                           
134 Skolverket 2011, Gymnasieskolan s.66 
135 Skolverket 2011, Gymnasieskolan s.66-67 
136 Skolverket 2011, Gymnasieskolan s.6 
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internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, 

diktaturer, folkmord och konflikter”137. 

 

Värdegrunden för den frivilliga skolan förmedlar jämställdhet enligt följande. 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor är de värde som utbildningen ska gestalta och 

förmedla”138. 

 

Skolan och lärare ska se till att undervisningen för eleverna innehåller ett upplägg som 

präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Tillsammans med skollagen ska utbildningen 

utformas med demokratiska värderingar om hur mänskliga rättigheter och 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet. Alla människors har lika 

värde och jämställdheten blir därmed en solidaritet människor emellan. 

 

Gymnasieskolans styrdokument från 2011 behandlar området genus en gång, detta 

förekommer under examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet. Lyder följande; 

”Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, 

kommunikation, etik, genus och miljö”139. 

                                                           
137 Skolverket 2011, Gymnasieskolan s.68 
138 Skolverket 2011, Gymnasieskolan s.5 
139 Skolverket 2011, Gymnasieskolan s.49 
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Analys 
 
Historiemedvetande 
Utifrån resultatet kan vi utläsa att historiemedvetande har ett flertal olika betydelser 

beroende på vad fokus ligger, den handlar om att förstå samspelet mellan dåtid, nutid 

med fokus på framtiden. Historiemedvetande behandlar vårt samhälle, världen som 

bidrar till en förståelse utav det förflutna med fokus på det som ska komma, 

framtiden140. 

 

Lpo94 och Lgr11 
Historiemedvetande framställs grundligt i Lpo94 under rubriken ämnets karaktär och 

uppbyggnad, där redovisar man historiemedvetandet som ett överordnande begrepp. 

Läroplanen belyser historia som ämne att utveckla elevers sätt att se på tillvaron i 

perspektivet då, nu och sedan. Detta kopplas till Karlegärd & Karlssons141 definition 

utan historiemedvetande som behandlar det försluta med fokus på det som ska komma. 

Lpo94 kopplar historiemedvetande till källkritik eftersom det anses vara ett verktyg för 

att uppfatta en förståelse utav samhället142.  

Historiemedvetande behandlas i Lgr11 tidigt med en väl utvecklad förståelse. Området 

är tydligt framställt som en först punkt i ämnets syfte, historiemedvetande behandlas 

och syftar till att utveckla elevernas kunskaper om olika historiska sammanhang, den 

historiska bildningen och elevers eget historiemedvetande. Lgr11 behandlar 

historiemedvetande som en insikt om det förflutna som präglar vår syn på nutiden och 

därmed bildar en uppfattning om framtiden. Den redogör även för elevernas möjlighet 

till att utveckla historiska kunskaper om likheter och skillnader, i människors 

levnadsvillkor men även deras värderingar143.                                                                     

 

Enligt Lpo94 presenteras historiemedvetande diffust under ämnets syfte, området 

beskrivs i ett längre perspektiv som i ett nutidperspektiv rörande mänsklig verksamhet 

och kunskapsbildning. I Lgr11 förekommer området historiemedvetande betydligt 

tydligare som framhäver en ökad förståelse. Lpo94 förklarar sedan historiemedvetande 

under ämnets karaktär och uppbyggnad men återigen är definitionen utav 

                                                           
140 Karlegärd & Karlsson, 1997 s.49 
141 Karlegärd & Karlsson, 1997 
142 Skolverket, Lpo94 
143 Skolverket, Lgr11 
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historiemedvetande inte lika tydligt som i Lgr11. I Lgr11 framhäver man 

historiemedvetande tidigt vilket gör att man som läsare utav ämnesplanen får en 

tydligare bild av vad för kunskaper som eleverna ska inneha. Det finns även skillnader i 

det centrala innehållet för ämnet historia gällande historiemedvetande. Lpo94 redogör 

att eleverna ska förvärvarna ett historiemedvetande som underlättar tolkningar och 

händelser i nutiden och ska skapa en beredskap inför framtiden. Det redogör även att 

eleverna ska utveckla en förståelse av historiska företeelser utifrån bakgrund och 

samband som ska förklaras, uppfattar och tolkas ur olika perspektiv. Lgr11 redogör för 

historia medvetande på ett mer annorlunda vis. Lpo94 behandlar området med två 

övergripande punkter samtidigt som Lgr11 förtydligar ytterligare och behandlar 

området med dubbelt så många punkter. Lgr11 redogör bland annat för att 

historiemedvetande skall användas som ett medel för att elever ska förstå nationella 

identiteter, de ska kunna använda den historia som skolan erbjuder för att förstå den tid 

som människor lever i och hur det påverkar deras villkor och värderingar. 

Historiemedvetande är något som varje människa kan använda sig utav, det reflekterar 

och anpassar det egna vetandet och sina handlingar till de normer som samhället 

erbjuder144.  Men det som framställs tydligare i det centrala innehållet för grundskolan 

från 2011 års ämnesplan är att eleverna ska i våra dagar genom traditioner, namn, 

språkliga uttryck och byggnader, städer och gränser utveckla ett historiemedvetande 

som behandlar det förflutna med kopplingar till nutiden för en utvecklad förståelse utav 

framtiden. 

 

Lpf94 och Lgy11 
Historiemedvetande förekommer i Lpf94 under benämningen ämnet syfte, som redogör 

område där elever utvecklar en historisk medvetenhet och bildning. Eleverna ska genom 

historiemedvetande skapa en förståelse av historiska skeenden och företeelser över tid 

och rum, genom studierna utveckla kunskaper för att förstå de olika orsakerna som 

påverkar samhället och människor. Historia ska enligt Lpf94 stärka grundläggande 

värden som solidaritet, tolerans och hänsyn till andra människor och sin egen 

medborgarroll145. 

Historiemedvetande framkommer i Lgy11 under benämningen ämnets syfte att eleverna 

ska bredda, fördjupa och utveckla sitt historiemedvetande genom kunskaper om det 

förflutna som präglar synen på nutiden och våra uppfattningar på framtiden. Lgr11 

                                                           
144 Karlsson & Zander, 2009 s47-58 
145 Skolverket, Lpf94 
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utvecklar ytterligare historiemedvetandet och redogör för att eleverna ska utveckla sin 

historiska bildning och förmåga genom att ta användning utav den historia som 

förmedlas som en referensram för att förstå innebörden utav de förändringsprocesser 

som påverkar nuet och framtiden. Undervisningen inom ämnet historia syftar till att 

utveckla varje elevs möjlighet till att utveckla en förståelse utav nutiden somt förmåga 

att orientera sig inför framtiden146. 

Till en viss del är historiemedvetandet utvecklat i Lgy11 utifrån Lpf94 men det 

förekommer fortfarande likheter. Inom bägge ämnesplanerna framställs området 

historiemedvetande under ämnets syfte. I Lpf94 ska ämnet syfta till att skapa historisk 

medvetenhet och bildning. Detta genom att fördjupa förståelsen av skeenden och 

företeelser över tiden och i rummet, vare sig det gäller vardagsliv eller storpolitik. 

Lgy11 utvecklar detta i sin ämnesplan för ämnet historia och behandlar 

historiemedvetenhet där eleverna ska utveckla sin historiska bildning och förmåga att 

använda historia som en referensram för att utveckla en förståelse för nuet och 

framtiden. Ytterligare beskriver Lgy11 att genom analysera historiska 

förändringsprocesser utvecklar eleverna olika perspektiv där möjlighet att utveckla 

förståelse av människors levnadsvillkor och roller i samhällets förändringar. Båda 

läroplanerna behandlar samhällets synsätt utifrån ett historiemedvetande detta kopplar 

vi även till Karlgärd & Karlsson147 tolkning där de redovisar att begreppet 

historiemedvetande som en mental process där människors orienterar sig för att få 

historiska erfarenheter och kunskaper på ett rad utvecklings linjer. De menar att den 

historia didaktik inte enbart framkommer i skolansvärd utan framkallas och bearbetas i 

ett antal olika sammanhang, med andra ord att samhället vi lever i är också en 

utbildningskälla. 

 

Lpf94 behandlar historiemedvetande i det centrala innehållet för ämnet historia som en 

stor och övergripande punkt, det är oerhört tolkningsbart för läraren. Det centrala 

innehållet för Lgy11 är mer bearbetat och förenklat men behandlar ändå området 

historiemedvetande utifrån samma förutsättningar som Lpf94. Lpf94 redogör bland 

annat för eleverna förmåga att anlägga historiska perspektiv på andra studier inom 

ämnet. Lgy11 behandlar detta tydligare och redogör för elever att undersöka, förklara 

och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder. 

                                                           
146 Skolverket, Lgy11 
147 Karlsson & Zander, 1997 s.49  
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Skillnaden här blir att eleven och läraren får en bättre förståelse av vad som krävs för att 

klara de uppsatta målen, i den tidigare ämnesplanen för ämnet historia blir detta mindre 

tydligt vilket kan i slutändan resultera till bristande kunskaper. 

 

Jämställdhet och Genus 
Jämställdhet handlar i grund och botten om att män och kvinnor ska behandlas lika samt 

att respektive kön ska ha samma förutsättningar att forma samhället och sina egna liv148. 

När det kommer till kvinnor och mäns sociala beteende är genus det begrepp som 

symboliserar vad som formar kvinnor och mäns sociala beteende. Begreppet genus 

innefattar vad det innebär att vara man eller en kvinna149. Genus kan användas för att 

förstå hur jämställdhet uppstår, vilket gör att dessa två begrepp behandlar samma 

område utifrån olika synvinklar. 

 

Lpo94 och Lgr11 
Lpo94 redogör för områdena jämställdhet och genus i läroplanens grundläggande 

värden där man framför jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka värden som skolan 

ska gestalta i sina undervisningar som ska medföra att främja kvinnors och mäns lika 

rätt och möjligheter samt motverka traditionella könsmönster. Jämställdhet och genus 

framställs där man tar hänsyn till människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet. Under rubriken förståelse och medmänsklighet redogörs jämställdhet där 

skolan ska se till att lära ut till eleverna om på vilket sätt flickor och pojkar bedöms och 

bemöts i skolan utifrån de förutsättningar som ställs och målet med detta blir att forma 

elevernas uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan skall ge eleverna 

möjligheten att prova och testa på olika intressen oberoende av könstillhörighet150.  

Lgr11 redogör för områdena jämställdhet och genus i läroplanernas grundläggande 

värden skall ingen bli diskriminerad på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell 

läggning eller funktionsnedsättning. Vidare ska skolan även arbeta för människolivets 

okränkbarhet, varje pojke och flickas frihet och integritet. Värdegrunden framför att 

jämställdhet mellan kvinnor och män ska uppfattas på likadana villkor och ha likadana 

förutsättningar151. 

                                                           
148 Hedlin, 2011 s.8 
149 Larsson & Meckbach, 2007 s.235 
150 Skolverket, Lpo94 
151 Skolverket, Lgr11 
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Likheter som förekommer i de respektive läroplanerna är ett stycke som vi anser sticker 
ut och det är;  

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 

och förmedla”152. 

Detta stycke är identiskt vilket innebär att läroplanernas likheter inte skiljer sig särskilt 

mycket ifrån gällande jämställdhet och genus. Vidare framställer ämnesplanen återigen 

ett identiskt stycke som behandlar områdena jämställdhet och genus; 

”skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 

ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och intressen 

oberoende av könstillhörighet”153. 

Målen i det centrala innehållet skiljer sig avsevärt eftersom att i Lpo94 återfinns inget 

gällande synen på kön, jämställhet och sexualitet, däremot i Lgr11 under det centrala 

innehållet för ämnet historia under rubriken demokratisering, efterkrigstid och 

globalisering står det att eleven skall kunna redogöra för kampen om allmän rösträtt för 

män och kvinnor. Vidare förklara det förändring som skedde i synen på kön, 

jämställdhet och sexualitet. Läroplanen för Lpo94 behandlar överlag stereotypa 

könsmönster, detta förekommer inte i det centrala innehållet, men ämnesplanen 

förklarar för eleverna vad som är manligt och vad som är kvinnligt och hur detta skiljer 

sig åt, i vårt samhälle och i övriga världen. 

Lpf94 och Lgy11 

Styrdokumenten för Lpf94 redogör för jämställdhet och genus i skolans värdegrund där 

man betonar de mänskliga rättigheter, människans lika värde och att motverka 

traditionella könsmönster. Fokus spå jämställdhet i läroplanerna lägger ett 

                                                           
152 Skolverket, Lpo94 s. 3, Skolverket, Lgr11 s.7 
153 Skolverket, Lpo94 s. 4, Skolverket, Lgr11 s.8 
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förhållningssätt på personalen som går ut på att bemöta att elever likvärdig, sträva efter 

att motverka de traditionella könsmönster och se till att ingen elev i skolan ska utsättas 

för diskriminering. Lpf94 redogör även att det är viktigt att uppmuntra elevernas 

intresse gällande begränsningar utav kön och andra fördomar. Wedin, Ashbourne och 

Dahlin154 menar att det är viktigt att eleverna förstår innebörden av att vara en pojke 

eller flicka, dessa traditionella mönster kommer påverkar elevernas val i olika frågor. 
Lgy11 redogör i värdegrunden som ska ligga till grund för den verksamhet skolan 

bedriver angående jämställdhet att eleverna ska ta kännedom om människolivets 

okränkbarhet, individens frihet, jämställdhet som förekommer inte bara i skolan men 

även i samhället beträffande man och kvinnor155. Exempel på jämställdhet i 

klassrummen är klassrumsinteraktionen, den redogör att man utifrån könsaspekten 

undersöker hur flickor och pojkar behandlas i klassrummet. Den ska möjliggöra för 

likabehandling när det kommer till eleverna aktiviteter i klassrummet156. Enligt 

läroplanen för gymnasieskolan skall varje lärare se till så att undervisningens upplägg 

och innehåll kännetecknas av ett jämställdhetsperspektiv, därtill finns även jämställhet 

med som specifikt innehåll i ämnesplanen för ämnet historia. 

Genus återfinns endast på en plats i styrdokumenten för gymnasieskolan 2011, den 

förekommer under underrubriken examensmål i det samhällsvetenskapliga programmet, 

när man tittar på ordet genus i Lpf94 förekommer det inte överhuvudtaget. Man 

beskriver genus utifrån olika begrepp, som kön och sexualitet. Därmed förekommer det 

en del jämställdhet i både Lgy11 och Lpf94, man kan utifrån detta begrepp även förstå 

skolverkets framställning utav genus eftersom mycket är beskriver flicka eller pojke, tjej 

eller kille samt kvinna eller man. Värdegrunden i både Lpf94 och Lgy11 gällande 

jämställdhet är identisk, man framför som tidigare beskriver att alla människor ska 

behandlas likadant. 

I det centrala innehållet för ämnet historia i Lgy11 finns jämställdhet benämnt under en 

punkt.  

”’Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt 

viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel 

migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, 

                                                           
154 Wedin, Ashbourne & Dahlin, 2010 
155 Skolverket, 2011 s.5 
156 Giota, 2006 s.102 
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internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, 

diktaturer, folkmord och konflikter”157. 

Gällande jämställdhet i det centrala innehållet ser vi ovanför att det endast framkommer 

i Lgy11, detta innebär att Lpf94 inte redogör för jämställhet efter granskning utav målen 

och betygskriterierna. Trots många liknande citat och argument som framställs i 

respektive läroplan gällande jämställdhet kan vi konstatera att Lgy11 är förbättrat till 

skillnader från skolverkets styrdokument från 1994. 

  

                                                           
157 Skolverket, 2011. Gymnasieskola s.68 
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Avslutande diskussion 
 

Under undersökningens gång har vi funnit en del likheter samt olikheter gällande de 

styrdokument vi har valt att behandla tillsammans med den avsedda litteraturen. För att 

möjliggöra ett resultat har dessa olika områden analyserats och diskuterats utifrån vår 

läroplansteori. Metoden som möjliggjorde färdigställningen utav vårt examensarbete är 

en kvalitativ metod, som heter dokumentanalys. Detta är ett verktyg som är avsett för att 

analysera styrdokument, i vårt fall har vi analyserat fyra styrdokument som behandlas 

utifrån olika områden, dessa områden är historiemedvetande, jämställdhet och genus. 

För att detta skulle bli möjligt använde vi oss utav de olika nivåer som metoden 

redogör, bland annat utifrån ideologisk nivå, innehållsnivå, regelnivå och ämnesnivå. 

Dessa har vi förklarar mer utvecklat under kapitlet metod.  Vi har även till en viss del 

behandlat området betyg och bedömning, detta fann vi svårt eftersom de inte redovisas i 

de tidiga läroplanerna, som man kan utläsa på de tidigare kapitlen som behandlar 

området, redovisas endast för styrdokumenten år 2011 för grundskolan och 

gymnasieskolan.  

 

Läroplanen för det frivilliga skolväsendet behandlar området historiemedvetande i det 

centrala innehållet för ämnet historia som en stor och övergripande punkt, vi uppfattar 

det följande att läroplanen är oerhört tolkningsbar för läraren. Tittar man på det centrala 

innehållet för gymnasieskolans dokument från år 2011 kan man utläsa ett mer utarbetat 

och förenklat område, som även behandlar historiemedvetande utifrån samma 

förutsättningar. Lpf94 redogör för bland annat elevernas förmåga att anlägga historiska 

perspektiv på andra studier inom ämnet historia, däremot behandlar Lgy11 detta område 

betydligt tydligare och redogör för elever att undersöka, förklara och värdera 

användningen av historia i olika sammanhang under olika tidsperioder, detta är något vi 

saknar i Lpf94. 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet fann vi förklaringen utav 

historiemedvetande i ämnesplanen oerhört otydligt, man beskriver området i ett längre 

perspektiv som i ett nutidsperspektiv rörande mänsklig verksamhet och 

kunskapsbildning. Denna benämning på historiemedvetande som förekommer anser vi 

blir svårt för eleverna att förstå området, detta är ett komplext begrepp som kräver en 

tydlig framställning. För att tydligt förstå innebörden utav historiemedvetande genom 
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denna typ av förklaring måste eleverna innehålla en hög kunskapsnivå samtidigt ha en 

duktig lärare, som kan förtydliga begreppets innebörd. Vi anser att introduktionen utav 

historiemedvetandet är relevant för grundskolan, ytterligare fördjupning anser vi hör 

hemma på gymnasial nivå. I lgr11 förekommer däremot en tydligare förklaring utav 

begreppet historiemedvetande som framhäver en ökad förståelse. Skillnaden mellan 

Lpo94 och Lgr11 är att i den nya ämnesplanen framhäver man historiemedvetande tidigt 

vilket gör att man får en bättre uppfattning samt förståelse och bilden blir tydligare 

kring elevernas kunskaper, man beskriver även historiemedvetande tydligare och mer 

uppdelat i Lgr11. Detta utläser vi utifrån studierna kring Lgr11 framställning utav 

historiemedvetande där man fokuserar på att elever ska genom traditioner, nämn, 

språkliga uttryck och byggnader, städer samt gränser utveckla ett historiemedvetande 

som behandlar det förflutna med kopplingar till nutid för en ökad förståelse utav 

framtiden. Detta kan vi även relatera till den tidigare forskningen som redogör för att 

varje människa anpassar sitt eget vetande och handlingar till de normer som samhället 

erbjuder, med andra ord kan vi relatera till att skolan och samhället har starka 

kopplingar till varandra. 

 

Jämställdhet framställs i den frivilliga läroplanen för grund skolan från 1994 och fokus 

hamnar framförallt på pedagogerna och lärarna då de ska se till att alltid bemöta 

eleverna likvärdigt och sträva efter att motverka att traditionella könsmönster och 

normer uppstår. I Läroplanen för gymnasiet år 2011 riktas istället fokus mest på 

klassrummen och klassrumsinteraktionen. Det vill säga man redogör för hur pojkar och 

flickor behandlas olika utifrån könsaspekten vilket inte ska ske. Istället ska 

likabehandling alltid gälla och varje lärare har som ansvar enligt läroplanen Lgy11 att se 

till så att undervisningens upplägg till varje pris går hand i hand med ett 

jämställdhetsperspektiv. När det kommet till begreppet genus kan vi konstatera att det 

inte överhuvudtaget förekommer i Lpf94, däremot förekommer det endast en gång i 

Lgy11 och då förekommer den under det samhällsvetenskapliga programmet. Det som 

vi tycker är oklart i den nya läroplanen är att begreppet genus inte förekommer tydligt 

utan man beskriver det oftast genom andra begrepp som kön, man eller kvinna. Detta 

anser vi hade kunnat utvecklas lite, eftersom vi tidigare beskrivit att skola och samhälle 

hör ihop, samhällets värderingar på vad som är manligt och kvinnligt förändras ständigt, 

det är inte mer rätt att det framställs likvärdigt i de styrdokument som skolväsendet 

använder sig utav. Trots detta är genus relativt nära begreppet jämställdhet, detta 
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beskrivs i läroplanen oerhört tydligt vilket i sin tur också innebär att begreppet genus 

framställs i styrdokumenten utifrån olika begrepp. Styrdokumenten förmedlar vad som 

anses vara manligt respektive kvinnligt, det redogör för att skolan ska motverka 

traditionella könsmönster och vi kan utifrån detta tolka det som att skolan likt samhället 

blivit ytterligare mångkulturellt.  

 

Gällande jämställd och genus, deras förekommande i styrdokumenten bildar ett stort 

fokus precis som de ovannämnde läroplanerna på traditionella könsmönster. Genus är 

ett begrepp som vi endast kunde utläsa i Lgy11 vilket innebär att ordet genus inte 

förekommer i de andra läroplanerna. En anledning till detta tror vi är att begreppet 

genus uteblivit i de resterande läroplanerna eftersom det är ett relativt nytt begrepp, 

Hirdman myntade det i slutet av 80-talet och först under 2000-talet började det påverka 

samhället, det fick allt mer plats i skolan och har sedan dess utvecklat till att bli ett 

starkt begrepp. 
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SÖ (1935). Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna 
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