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1. INTRODUKTION 

 

1.1 INLEDNING 

 

Nationalism är ett begrepp som kom att spela en stor betydelse under 1900-talet. På många 

sätt så var nationalismen en central del i de två världskrig som bröt ut under detta 

århundrande och som under den senare halvan av 1900-talet mer eller mindre sågs som 

något förlegat. För ju närmare länderna i världen kom varandra genom samarbete, teknologi 

och utbyte och ju mer globaliserad världen blev, ju mindre betydelse verkade nationalismen 

få. Men är detta verkligen sanningen? Saknar nationalismen betydelse i politiken i dagens 

globala och mångkulturella samhällen? 

 

Bilden av att utvecklingen går mot mindre nationalism tack vare att vi genom globalisering 

och mångkultur kommer ”närmare varandra” och att ”världen blir mindre” stämmer inte 

med den verklighet vi ser. Istället verkar utvecklingen ha ställt nationalismen på sin spets 

igen och vi kan se växande inslag av den både ute i världen som i Sverige. Kanske har den 

aldrig tappat i betydelse, utan endast skiftat form under tidens gång. Nationalismen går i sig 

inte att placera på en politisk linje från höger till vänster, eftersom det är vad politikerna 

använder den till som avgör vad de hamnar politiskt. Istället så är nationalismen primärt en 

politisk princip som menar att den politiska och den nationella enheten bör vara 

densamma1. 

 

”Historieskrivandets uppdrag har alltid legat nära maktens boning”2. 

 

Genom alla tider, från de grekiska stadsstaterna till idag, så har politiker och statsmän 

använt sig av nationalism och historieskrivning för att skaffa och förstärka sin legitimitet eller 

                                                                 

1 Eriksen (1993) 

2 Aronsson (2011); 74 
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för att övertyga människor om att deras sätt att se på verkligheten är det korrekta3. Frågan 

är om man idag kan se spår av detta idag även i vårt samhälle och om det går att se om detta 

har någon betydelse för samhällsutvecklingen, för enligt Aronsson så ”får det konsekvenser 

för individer, samhället och politikern vem som bodde var först eller om könsidentiteterna är 

medfödda, biologiskt bestämda eller om de är historiskt inlärda, kulturellt föränderliga eller 

rent av valbara”4. Med andra ord så borde makten ha ett stort intresse av att kontrollera och 

bestämma vilken historia som skrivs och hur denna historia framställs även i ett 

demokratiskt samhälle som Sverige. 

 

Det är dessa tankar som ligger till grund för denna studie och eftersom jag inom en snar 

framtid själv ska ut i skolan och påbörja ett yrkesliv som historielärare så är det intressant att 

studera om det går att se spår av nationalism och politisk påverkan i styrdokumentet som 

det är meningen att vi lärare ska arbeta efter.  

 

”Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och 

perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför 

framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och 

påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid”5. 

 

Så inleder skolverket kursplanen för historia i Lgr11 och redan här tycker jag att vi kan se 

spår de tankar som funnits i bakgrunden vid författandet av den. Jag kommer i den här 

uppsatsen inte bara studera den svenska läroplanen, utan också jämföra den med 

läroplanerna från några av Sveriges grannländer.   

                                                                 

3 Aronsson (2011); 57 

4 Aronsson (2004); 15 

5 Skolverket (2011); 172 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

 

”Varje samhälle har en berättelse om sitt ursprung”6. 

 

Den här uppsatsen handlar om hur historieskrivning påverkar vår syn på vår egen nation och 

samhälle. Precis som citatet ovan berättar om så har alla världens samhälle en berättelse om 

var allt en gång började och denna berättelse är deras gemensamma syn på hur deras 

förflutna har sett ut. Att varje samhälle skapar sin berättelse utifrån sin egen bild, sin egen 

tolkning och sina egna förståelser av det förflutna gör historien oerhört komplex och leder 

inte sällan till att berättelser om samma händelser blir motsägande och en konflikt uppstår. 

Konflikter kring vilkens berättelse som bäst stämmer med sanningen har genom historien 

varit vanligt förekommande7. Det är denna komplexitet och de svårigheter med att finna en 

”sann” bild av historien som jag finner väldigt intressant. Att också studera varför det finns 

ett stort intresse av att lära sig om historien och hur det förflutna har betydelse för oss idag 

är också en stor anledning till att jag valt att gör den här uppsatsen. Att lära oss om historien 

hjälper oss att förstå vilka vi är och hur vårt samhälle blev vad den är idag8 och därför är det 

också viktigt att veta hur historia skrivs och vad som avgör vilket förflutet som ska berättas 

och vad som inte ska berättas och varför. För att en välkänd tendens inom de ledande i 

nationen är försök att använda det förflutna för att kontrollera framtiden och detta har 

under lång tid ansetts var ett effektivt tillvägagångssätt. Det kan framställas som om det 

handlar om att ”säga det som folket vill höra” och på detta finns det många exempel på 

inom politikens historia9. 

 

   

  

                                                                 

6 Aronsson (2004); 14 

7 Eriksen & Sigurdsson (2009); 309ff 

8 Carretero et al. (2012); 4 

9 Gestsdóttir (2012); 141 
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1.3 SYFTE 

 

Syftet med studien är att försöka se om det går att uppfatta spår av de bakomliggande 

tankar, idéer samt det syfte som författarna har haft när de formulerat kursplanerna i 

historieämnet. Med utgångspunkt i kursplanerna kommer jag att försöka se om det går att 

göra en analys kring vad som har ansetts vara viktigast och mest centralt att ta upp i 

historieundervisningen, på vilket sätt detta formuleras i kursplanerna samt vilken betydelse 

det skulle kunna ha för formandet av morgondagens medborgare. Studien kommer att göras 

på kursplaner från några av de nordiska länderna, detta för att kunna göra jämförelser och få 

ett större djup i slutsatserna. De intressanta i jämförelsen är att se om jag kan hitta likheter 

och skillnader till hur länder med en liknande historisk bakgrund ser på sig själva.   

 

1.3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR  

 Vad anses vara det viktigaste av det förflutna att förmedla i historieundervisningen 

enligt de nordiska ländernas läro- och kursplaner? 

 Kan vi på något sätt se spår av påverkan i skolans historieundervisning i syfte att 

forma elevers nationella identitet på ett speciellt sätt? Vem är det i så fall som har 

detta inflytande?  

 På vilka olika sätt kan man försöka att påverka formandet av nationella identiteter 

genom historieundervisningen i skolan?    

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  

 

Jag har valt att studera min frågeställning utifrån fyra nordiska länder; Sverige, Norge, 

Danmark och Finland. Sverige är utgångspunkten för hela studien, men anledningen till att 

jag väljer flera länder så är det för att kunna göra jämförelser. Att jag sedan väljer de 

närmaste nordiska grannar har att göra med att ett intresseområde för uppsatsen är att se 

hur länder med liknande historia väljer att använda den för att forma på flera sätt olika 

nationella identiteter. Samtidigt är det också länder där det är lättare att hitta och använda 
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material som rör ämnet historia. Att jag inte väljer att ta med Island i studien är just på grund 

av en svårighet att hitta och använda material kring Island. 

 

De kursplaner jag har valt att använda är de nu gällande i de fyra länderna samt den närmast 

föregående i Finland och de två närmast föregående i Sverige. Anledningen till att jag har 

valt att använda fler från de länder där detta är möjligt är för att jag anser att det endast är 

positivt för studien då det också ger möjlighet till att se om det över tid sker någon större 

förändring i kursplanerna.  
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2. TEORI & METODIK 

 

2.1 TIDIGARE FORSKNING & TEORI  

 

I det här avsnittet ligger fokus dels på forskning och teori om nationell historia och dess 

utformning, men främst på de nationella berättelserna om historia i undervisningen. För den 

första delen så spelar forskning gjord av norrmannen Thomas Hylland Eriksen och 

amerikanen Keith C. Barton stor betydelse, medan den senare delen bygger mycket på 

forskning av Mario Cerretero, Stefan Berger och Alberto Rosa. 

 

Det är svårt att föreställa sig en nation utan historia eftersom det på många sätt är just 

historien som ger en nation sitt existensberättigande10. Precis som människor har sin biografi 

så menar Eriksen att nationer har sin egen, han menar att nationens berättelse handlar om 

gemensamhet. Dels ett gemensamt släktskap mellan individerna inom nationen, men också 

en uppfattning om gemensamma tidigare erfarenheter11. Denna gemenskap och delade 

erfarenheter finns i tankevärlden och är inget som alla individer i en nation har upplevt 

tillsammans, på detta sätt är de en skapad konstruktion för att ge en känsla av samhörighet. 

Nationen är därför en föreställd gemenskap, dock inte detsamma som helt imaginärt, utan 

handlar om att medlemmarna av en nation inte vet vilka de flesta andra medlemmarna är. 

De kommer aldrig att träffa dem eller ens höra talas om dem, men ändå har de i sitt inre en 

bild av detta samhälle och anser att de tillhör samma gemenskap12. Det är denna bild eller 

berättelse av nationen som vi också kan kalla för en nationell identitet och som delas av alla 

som anses tillhöra samma nation. Skapandet av de moderna nationernas berättelser skedde 

samtidigt som uppbyggnaden av de allmänna skolsystemen och skolan tog redan tidigt ett 

stort ansvar för att förmedla dessa historiska berättelser till både barn och vuxna inom 

nationen. Än idag så spelar, enligt Barton, skolan en viktig roll i att använda historia för att 

skapa nationell identitet och detta sker genom en pågående förhandling i länder runt om i 

                                                                 

10 Barton (2012); 93 

11 Eriksen (1996) 

12 Eriksen (1993) 
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världen. Där textböcker och kursplaner är ställda under konstant förändring för att försöka 

fånga de föränderliga idéerna om hur en nation ser på sig själv13. 

 

Historia i skolan handlar främst om att berätta om hur vi blev de vi är idag, genom att skapa 

sociala representationer av ”vi” och ”andra”14. Undervisningen i historia spelar en viktig roll 

för konstruktionen av nationell identitet och enligt Carretero et al. finns det tre olika 

perspektiv på hur konstruktionen av identitet kan ske genom användandet av historia. Det 

första är det romantiska perspektivet som handlar att skapa en nationell identitet och social 

gemenskap som bygger på nationalstaten, det andra perspektivet är det empiriska som ser 

historia endast som överföring av historiska kunskaper och det sista är civilt perspektiv som 

fokuserar på historiens roll i utvecklandet av elevernas medborgerliga kompetens. Här anser 

de att undervisningen borde ske enligt det civila perspektivet, men konstaterar samtidigt att 

undervisningen fortfarande domineras av det första perspektivet15. Detta leder till att 

mycket av den historia som undervisas i skolan är nationalistisk och har endast en officiell 

berättelse, vilket är problematiskt eftersom undervisningen borde inriktas på att lära 

eleverna hur historia skapas och att ge en förståelse för att det finns olika sätt att berätta 

samma historia16. En annan nackdel med mycket nationell historia och stort fokus på detta 

vid skapandet av identitet är att det ofta leder till uteslutning av vissa grupper och i vissa fall 

även blir en ursäkt till våld. Därför anser Stefan Berger att nationell historia i undervisningen 

bör minimeras, även om han samtidigt konstaterar att det i skildring av vissa historiska 

händelser är ett nödvändigt ramverk för förståelse17. Historieundervisningens svårigheter 

och komplexitet leder till att försök att identifiera syftet med undervisningen väcker 

spänningar. Mycket av dessa spänningar kommer ifrån konflikten mellan om syftet med 

undervisningen i historia är att producera utbildade medborgare eller patriotiska 

nationalister. En viktig fråga blir då vilken historia som ska ingå i ämnet och hur denna ska 

                                                                 

13 Barton (2012); 93 

14 Rosa (2012); 63 

15 Carretero et al. (2012); 3f 

16 Rosa (2012); 70 

17 Berger (2012); 38ff 
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redovisas för eleverna och ett resultat av denna konflikt är att textböcker och kursplaner i 

olika länder behandlar ofta samma tema på olika och ofta motsägande sätt18.   

 

Forskningen visar tydligt vilken betydelse utformningen av historien har för vår uppfattade 

bild av nationen och vår gemenskap inom den. De som använder sig av den för att förankra 

sina anspråk eller för att befästa nationens rättigheter kopplar ofta nationen till saker som 

rör oss emotionellt. Exempelvis används ofta metaforer för familj och släkt för att beskriva 

gemenskapen inom en nation och för att skapa en bild av att alla som tillhör nationen är i 

grund och botten lika och besläktade med varandra19. 

 

2.2 UTGÅNGSPUNKTER I TEORIN  

 

Teori är ett system av begrepp som tillsamman utgör en bild av en specifik företeelse och 

teorin berättar om hur dessa begrepp är relaterade till varandra så att det går att förklara 

och förstå företeelsen20. Denna uppsats är uppbyggd kring två begrepp – historieskrivning 

och nationell identitet. I detta avsnitt ska vi ta en titt på relevant forskning och teori om 

dessa begrepp samt beskriva hur jag väljer att definiera dem i den här studien.  

 

2.2.1 HISTORIESKRIVNING  

Teorin kring begreppet historieskrivning är främst hämtad från Anne Eriksens och Jon Vidar 

Sigurdssons forskning om nordisk historieskrivning, ”Negotiating pasts in the nordic 

countries”, och det är deras definition av begreppet som är min utgångspunkt i den här 

uppsatsen. Eriksen och Sigurdsson pratar om begreppet historieskrivning utifrån termen 

förhandling och gör en klar skillnad därigenom på historieskrivning och historia. Historia är, 

per definition, inte nutid och kan därför inte ändras. Det förflutna är inte öppet för 

utveckling och skiljer sig därigenom från andra ämnen som kan förändras och förhandlas21. 

                                                                 

18 Carretero et al. (2012); 2ff 

19 Eriksen (1996) 

20 Davidsson & Patel (2003); 22 

21 Eriksen & Sigurdsson (2009); 309 
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Hur man använder sig av det förflutna handlar om en medvetenhet om det urval och de 

föränderliga sammanhang som iscensätter historia i samtiden22. Historia handlar om 

sanningen och denna sanning har en etiska, emotionella och existentiella aspekter. Dessa 

aspekter har inte bara betydelse för den historia som de härstammar ifrån, utan kan även 

uppfattas ha betydelse för nutiden. Därmed kan konstateras att vår historia, sanningsfullt 

återgiven, innehåller viktiga värden och tidender till nutiden och även framtiden23. På grund 

av detta så blir vår historia, trots sin oföränderlighet, ett objekt för förhandling och det blir 

viktigt att få kontroll över reproduktionen av historia24.  

 

Historieskrivningens sanningsanspråk är också en förutsättning för dess offentliga nytta25. I 

dagens forskning pratar man en del om termer som ”social memory”, ”collective or collected 

memory”, ”the presence of the past” och ”the use of history” för att beskriva hur 

historieskrivningen ser ut och fungerar. Forskarna menar att historien, eller bilder av den, 

konstrueras, komponeras och byggs upp, men också att den nedmonteras och avvisas. Detta 

sker för att passa den som beskriver någon del av historien och sker såväl på nationell som 

individnivå och är en viktig del av processen vid nationsbyggande26. Med andra ord så har 

historia som en resurs stor betydelse för konstruktionen av identitet, likväl individuell som 

kollektiv. Dock ska det tilläggas att på kollektiv nivå så kan det finnas sanningar som anses 

var odiskutabla och där försök att förhandla kring dessa väcker misstänksamhet. Ett exempel 

på detta är förintelsen och synen på de som försöker att hävda saker som strider mot den de 

generella sanningarna. I dessa fall ses förhandling av historien snarare som ett sätt att 

försäkra sig om att rätt värden presenteras och att följande generationer tar till sig denna del 

av historien på det sätt som man eftersträvar27.  

 

                                                                 

22 Aronsson (2004); 72 

23 Eriksen & Sigurdsson (2009); 312 

24 Eriksen & Sigurdsson (2009); 309 

25 Aronsson (2011); 74 

26 Eriksen & Sigurdsson (2009); 7f 

27 Eriksen & Sigurdsson (2009); 311ff 
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Förhandlandet av det förflutna kan ske mellan två parter, där antagonisterna väljer olika 

beskrivningar av samma historiska händelse. Dock så har forskningen visat att det är 

betydligt vanligare att det är en part som i förhandlingen ställs mot allmänt accepterade 

versioner av det förflutna. I detta fall sker inte bara förhandlingar om historien, utan även 

med den. Den allmänt accepterade och därför naturliga versionen av det förflutna blir till 

viss del antingen partner eller motståndare. Historia ses som ett manus där det går att 

framhäva, dölja eller skriva om de delar som man vill förändra. Det som gör det förflutna till 

aktiv del i förhandlandet är den samling värden som finns gestaltade i historien. De värden 

och normer som man sedan vill framhäva för sedan fram via institutioner såsom skolan, 

museer eller i auktoritära texter28. Den som bäst lyckas övertyga om sin version av historiens 

gång ligger bra till för att axla en ledande roll och kan i viss mån ses som vinnare29. Oavsett 

vilka som förhandlar så är utgången alltid oviss och vilken part som helst kan vinna, men 

oavsett utgång så kan förhandlandet få andra konsekvenser. Exempelvis så kan man namnge 

en tänkt motståndare, som i fallet med den litterära konflikten mellan Sverige och Danmark, 

där det ena landets negativa historieskrivning av det andra provocerade fram en respons. 

Detta gick så långt att länderna i fredstid fick göra det olagligt att skriva negativt om 

antagonisten30. Historieskrivning är en kommunikativ genre som är bestämd av 

sanningskrav, maktförhållande och publik31.  

 

Det förflutna är med andra ord något beständigt och oföränderligt, medan historieskrivning 

är det motsatta. Historieskrivningen är i ständig förändring och förhandling och hur den ser 

ut beror på vem som reproducerar den. Därför kan det vara av stor betydelse att ha 

kontrollen över de institutioner där reproduceringen sker, för att på så sätt kontroller vad av 

historien som förs vidare till nästa generation.  

 

 

                                                                 

28 Eriksen & Sigurdsson (2009); 309ff 

29 Aronsson (2011); 57 

30 Eriksen & Sigurdsson (2009); 309ff 

31 Aronsson (2011); 75 
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2.2.2 NATIONELL IDENTITET  

 

”Når man beskriver andre, er det i virkeligheden blot én selv, man forsøger at beskrive”32. 

 

Detta citat beskriver på ett bra sätt hur byggandet av nationella identiteter kan gå till, då det 

många gånger kan vara svårt att förklara vem man är, men lättare att berätta vad man inte 

är utifrån något som man känner står i opposition till det man vill framstå som33. Forskning 

om det nationella temat, alltså nationalism och nationella identiteter, har dock i ett halvt 

århundrande inte skett i så stor utsträckning som hade varit möjligt. Detta eftersom spåren i 

forskningen från ”det tredje riket” har skrämt och gjort det nästan omöjligt att befatta sig 

med något ”nationellt” i kulturforskningen34. Tittar vi historiskt sätt så har det nuvarande 

nationalt temat och konstruerandet av dagens nationella identiteter starka kopplingar till de 

moderna nationalstaternas uppkomst35. Genom att lära sig om nationens historia så lär sig 

medborgarna också vad det innebär att vara en medborgare av den nationen samt vilket 

beteende som anses vara korrekt. Utifrån detta agerar medborgarna och lär sig att sätta sin 

tilltro till nationen36. Dock finns det i forskningen olika syner på nationell identitet; dels som 

något som finns i individerna eller dels som något som finns i samhället (mellan individerna). 

Enligt Linde-Laursen så bör vi inte se nationella identiteter som enbart något av dessa två 

alternativ, utan som en mer öppen och komplex process. Detta eftersom det första 

alternativet förutsätter att alla individer måste se sig själva och övriga inom samma 

nationalitet som exakt lika och det andra alternativet förutsätter att alla individer har exakt 

samma uppfattning av vad deras nationalitet står för37. Med andra ord så är 

identitetsbegreppet en mer komplex process än så, snarare kan man parata om en helhet av 

processer. En syntes av de processer som i varje tid reglerar förhållandet mellan individ och 

samhället, exempelvis levnadsvillkor, familj- och släktrelationer samt social strukturer och 

                                                                 

32 Linde-Laursen (1991); 11 

33 Linde-Laursen (1991); 11 

34 Linde-Laursen (1991); 14 

35 Nielsen Kaare (1991); 339 

36 Barton (2012); 94 

37 Linde-Laursen (1991); 14f 
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nätverk. Det är sedan stabiliteten i dessa processer som avgör hur välgrundad och stabil 

identitet är och saknas det stabilitet så blir den övergripande processen ett kaos38. Nationen 

bör därför ses som en kollektiv process som bygger på erfarenheter av en diskursiv karaktär, 

där dessa erfarenheter inte är upplevda. Istället existerar de i en föreställningsvärld, detta på 

grunda av att en nation med sitt stora omfång inte kan vara något upplevt39.  

 

En gemensam identitet stärker dock en grupps inflytande och makt och har stor social och 

psykologisk funktion40. Inom historieundervisningen i skolan finns det enligt Cesar López och 

Mario Carretero tre olika sätt att ta sig an konstruktionen av identitet. Det första sättet är att 

sära helt på dem och fokus ligger då på att utveckla en förståelse för det förflutna genom 

socialvetenskap. Det andra sättet är att använda undervisningen till att bygga en gemensam 

identitet, där den vanligaste typen är just den som kallas för nationell identitet och utgår 

ifrån nationell historieskrivning. Det tredje och sista sättet tar hänsyn till både de föregående 

och ser både historia som en separat gren och behovet av identitetsskapande bland 

eleverna. Fokus ligger därför på att förstå processen av identitetsskapande och dess 

inflytande över historieinlärningen snarare än att konstruera en specifik identitet och i de 

flesta klassrum sker oftast en kombination av dessa tre arbetssätt41. Detta innebär att det 

ligger stora förväntningar på historielärarna att dels klara av undervisning av ett komplext 

ämne, men också då de ofta förväntas att föra ut politikernas ambitiösa nationella politik ut i 

verkligheten.42 

 

2.2.3 SAMMANFATTNING 

I min egen undersökning kommer jag främst att utgå från Carreteros tre perspektiv, det 

romantiska, det empiriska och det civila perspektivet. Jag kommer att analysera mina 

genomgångar utifrån dessa perspektiv, men också på Berger och Rosas inställning till vilket 

                                                                 

38 Nielsen Kaare (1991); 334 

39 Linde-Laursen (1991); 14f 

40 Carretero et al. (2012); 10 

41 López & Carretero (2012); 143 

42 Haas (2014); 129 
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inflytande historieundervisningen har över de nationella identiteterna samt hur de ser på 

hur framtidens historieundervisning bör se ut och fungera. Ytterligare en viktig aspekt för 

min undersökning och analys av läro- och kursplanerna är Peter Aronssons teorier kring hur 

historieskrivningen fungerar och påverkar oss.     

 

2.3 METOD 

 

Denna uppsats kommer att ha sin utgångspunkt i den hermeneutiska vetenskapsteorin, 

vilket innebär att jag ska försöka att hitta en underliggande mening i de texter som står i 

studiens centrum43. I studien kommer jag att lägga fram underlag som jag sedan kommer att 

tolka och analyser. Underlaget är kursplaner i skolämnet historia från de nordiska länderna 

och dessa ska jag gå igenom och analysera. Som grund för analysen kommer jag att utgå 

ifrån några teorier som jag presentera här nedan, men jag är också medveten om att min 

egen förståelse är en förutsättning för de tolkningar och den analys jag gör44. Jag kommer att 

använda mig av en komparativ metod eftersom syftet med analysen är att jämföra de 

nordiska kursplanerna och det som går att ta fram genom att studera dem med varandra. 

Denna jämförelse måste dock ske med viss försiktighet och det kommer antagligen att 

krävas någon form av generalisering för att skapa likvärdiga underlag som går att göra en 

fungerande jämförelse på45. Detta innebär att analysen blir kvalitativ eftersom den bygger 

på tolkningar och förståelse, snarare än mätbar empiri46. Materialet behandlas kvalitativt 

genom att jag i analysen kommer att bli tvungen att sortera, reducera och argumentera mig 

fram till någon form av slutsats. Vilket innebär att jag måste arbeta med kursplanerna för att 

gör dem hanterbara och för att skapa möjligheter för jämförelse47. I metoden kommer jag 

med stor sannolikhet också att ha vissa prediktiva inslag eftersom jag i de sista delarna också 

kommer att se lite vad mina slutsatser kan innebära för framtiden48.  

                                                                 

43 Gilje & Grimen (2007); 171 

44 Gilje & Grimen (2007); 179f 

45 Ejvegård (2009); 44 

46 Ahrne & Svensson (2011); 11f  

47 Ahrne & Svensson (2011); 194ff 

48 Ejvegård (2009); 44f 
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Viktigt för min analys av kursplanerna är de tre olika perspektiven på hur nationell identitet 

konstrueras av historia. Dessa perspektiv är det romantiska, det empiriska samt det civila 

perspektivet. Enligt det romantiska perspektivet så formas nationell identitet genom 

konstruktionen av en social gemenskap, oftast i from av en gemensam nation. Inom 

nationen tar man fram värden och attribut som anses viktiga för alla som ser sig som en del 

av gemenskapen. Identiteter formade efter detta perspektiv är på många sätt utestängande 

eftersom det skapar en känsla av ”vi mot dom”. ”Vi” som delar dessa värden och attribut och 

därför ses som en del av gemenskapen mot ”dom” som av någon anledning inte uppfyller 

dessa krav och därför inte tillåts att vara en del av gemenskapen. Det andra perspektivet är 

det empiriska perspektivet och enligt detta så ses historia som en överföring av historiska 

kunskaper mellan individer. Historia är alltså mer eller mindre fast och kan läggas på minnet 

och sedan föras vidare, genom exempelvis historieundervisning, från generation till 

generation. Det civila perspektivet är det sista av dessa tre och här ligger fokus på historiens 

roll i utvecklandet av elevernas medborgerliga kompetens. Det viktiga är alltså inte vilket 

förflutet som lärs ut, utan det är vad denna undervisning har för syfte och vad som är viktigt 

att eleverna tar med sig från sin utbildning i ämnet historia49. Vikten i analysen kommer att 

handla om att se vilket/vilka av dessa perspektiv som kan sägas ha haft störst inverkan vid 

författandet av de nordiska kursplanerna i historia. 

 

  

                                                                 

49 Carretero et al. (2012); 3f 
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3. RESULTATREDOVISNING 

 

3.1 KURSPLANER 

 

Här nedan följer en genomgång av de kursplaner som kommer att stå i centrum för den här 

studien. 

3.1.1 SVERIGE 

 

LGR 80 

I Lgr80 så är historia ämnet en del av de orienteringsämnena om samhället. De 

samhällsorienterande ämnena utgår från människan och dennes verksamhet och således blir 

historiestudierna i Lgr80 en studie av människans verksamhet utifrån ett tidsperspektiv50. 

Det främsta syftet med undervisningen enligt kursplanen är ge eleverna förståelse för att 

deras eget liv har rötter i tidigare generationer och också leda till insikten om att såväl 

materiella villkor som idéer och föreställningar påverkat utformningen av människors liv 

samt att det har varit och är möjligt att ändra rådande förhållanden.  

 

Studierna ska handla om utveckling inom områdena samhälle, kultur, lag och rätt, 

vetenskap, teknik, ekonomi och politik51. Individens egen historia och vilken påverkan den 

har haft blir därför det mest centrala och det är utifrån detta som kursplanen sedan slår fast 

vad undervisningen ska innehålla. Här tags utgångspunkt i elevens egen historia i de lägre 

åldrarna, vilket innebär ett fokus på hemorten och norden. Närliggande fornminnen samt 

sagor, sägner och sånger ur den nordiska mytologin studeras.  

 

I nästa steg, som sker på mellanstadiet, så breddas undervisningen till att handla om elevens 

släkts historia. Detta innebär att fokus läggs på jämförelser mellan det svenska samhället och 

                                                                 

50 Skolöverstyrelsen (1980); 7 

51 Skolöverstyrelsen (1980); 120 
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andra samhällen samt fokus på tidsperioden medeltid fram till mitten av 1700-talet. 

Studierna ska ske utifrån dessa nyckelord; arbete, liv, händelser, gestalter, problem samt 

sak- och värderingsfrågor studerade i ett tidsperspektiv. I sista steget så tags utgångspunkt 

från den egna ortens historia och centralt blir hur historiens utveckling har påverkat 

hemorten, Sverige, Norden, Europa och till viss del världen under tidsperioden från 1700-

talets mitt fram till idag. Studier sker av förindustriella och industriella samhällen, av 

världsmakter och utvecklingsländer samt av historiska källor och metoder. Centrala begrepp 

är arbete, levnadsöden, ideal, händelser, gestalter, idéer och förändringar. Undervisningen 

ska beröra frågor som in- och utvandring, maktförhållanden och motsättningar, lag och rätt, 

jämställdhet, demokrati samt fredssträvanden. Till allt detta läggs också studier av de antika 

samhällena samt några utomeuropeiska kulturer52.  

 

Undervisningen här i denna kursplan en klar utvidgning av ämnet ju högre upp i årskurserna 

eleverna kommer. Med utgångspunkt nära eleven i de yngre åldrarna för att sedan ha en 

betydligt klarare nationell utgångspunkt på högstadiet, här finns också en tidsmässig 

utveckling från nordisk mytologi i lågstadiet till nutidshistoria i slutet av grundskolan. 

Kursplanen säger inte mycket konkret om vilka händelser som undervisningen måste 

innehålla för att berör alla de ämnen som tas upp här, utan lämnar stora möjligheter för 

varje enskild lärare att själva styra över upplägget av undervisningen. Utan undervisningen 

ska syfta till att ge eleverna förståelse om sådan skeenden och företeelser som bidragit till 

att skapa de förhållanden som råder idag och gör dem medvetna om att utformningen av 

framtiden är beroende av handlingar och beslut i gårdagens och dagens samhälle53. 

 

LPO94 

I kursplanen i Lpo94 ser vi att ämnet, precis som idag, heter Historia och det ses här som en 

viktig del i det kulturarv som skolan vill föra vidare till nästa generation. I den här kursplanen 

kunde alla de samhällsorienterade ämnena (historia, geografi, samhällskunskap och religion) 

läsas som ett gemensamt ämne och detta gjordes då under en ämnesgemensam kursplan. 

                                                                 

52 Skolöverstyrelsen (1980); 124 

53 Skolöverstyrelsen (1980); 120 
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En central del i utformandet av ämnet blir då att besluta vad som ska föras vidare och varför. 

Detta ska enligt Lpo94 ske utifrån nutidens värderingar och bedömningar och ska ha i syfte 

att ge eleverna instrument för att utveckla förmågan till kritiskt tänkande och ett analytiskt 

bedömningssätt. Undervisningen måste därför vara välgenomtänkt både i urval såväl som i 

struktur av de kunskaper som är en förutsättning för en meningsfull behandling av ämnet. 

Studierna får inte bli en fråga om att hinna med så mycket ytlig kunskap som helst, men 

samtidigt inte heller bli nedslag utan struktur och sammanhang. Enligt kursplanen så ska 

ämnet historia studeras med utgångspunkt i kulturell, social, ekonomisk, politisk samt 

tekniks utveckling och att historia består och präglas av insatser och skeenden. Viktiga 

begrepp som lyfts fram är konflikter, framsteg och förföljelser54.  

 

Kursplanen har väldigt lite utveckling av tiden från de lägre åldrarna upp till högstadiet och 

säger också väldigt lite om när, var och hur undervisningen utformas. Mycket ansvar läggs på 

läraren och endast två hållpunkter görs, en vid årskurs fem och en vid årskurs nio. Vid 

årskurs fem ska eleverna ha studerat om hemortens historia, de grundläggande dragen i den 

äldre svenska och nordiska historien samt lite om jämställdhetens historia. I årskurs nio ska 

eleverna ha kunskap om svensk och nordisk historia, om några ledande världsmakter, 

förindustriella samhällen, industriella revolutionen, medvetenhet kring att historia kan 

betraktas på olika sätt samt veta vad information och propaganda kan ha för påverkan på 

historien55.  

 

Historieämnet är i Lpo94 uppbyggt med tiden och historiemedvetandet som överordnade 

begrepp, där kontinuitet, förändring och omvandling är nyckelord. Undervisningens syfte är 

att utveckla elevernas historiemedvetande och ge dem ett historiskt perspektiv på tillvaron 

och bidra till en större förståelse av nutiden56. Rent konkret så säger kursplanen inte mycket 

om när eleverna ska studera ett visst område eller vad som ska studeras i detta område, allt 

detta lämnas över på lärarens ansvar. Dock så läggs stor vikt vid svensk och nordisk historia, 

                                                                 

54 Utbildningsdepartementet (1994); 26ff 

55 Utbildningsdepartementet (1994); 28f 

56 Utbildningsdepartementet (1994); 26f 
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med inslag av europiska historia (samt också ett litet inslag av samisk historia). Tidsepoker 

som nämns som en viktig del av undervisningen är vikingatid, medeltid och svensk 

stormaktstid. Till studierna av europeisk, och i viss utsträckning världens, historia kopplas 

begreppen folkmord, revolutioner, antika samhällen, krig, fred, reformationen, 

industrisamhälle och folkrörelser57.   

 

LGR11 

Ämnet historia i Lg11 har till syfte att ge eleverna ett historiskt perspektiv som de sedan an 

använda som redskap för att förstå och förändra sin egen tid. Undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att utveckla förståelse och kunskaper om sammanhang samt förbättra sin 

historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta görs genom att i undervisningen 

behandla kunskaper om historiska förhållanden, begrepp och hur historia kan användas för 

olika syften. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, 

värderingar och föreställningar58. Efter genomgången av ämnet syfte så tar kursplanen i 

Lgr11 upp hur ämnet ska studeras i de olika årskurserna.  

 

I årskurs 1-3 så är kursplanen gemensam för alla de samhällsorienterande ämnena och 

endast delar av det centrala innehållet berör direkt historieämnet. Det som dock tas upp 

som grund för undervisningen i historia i lågstadiet är de kunskaper som anses vara 

grundläggande för fortsatta studier i ämnet. Utgångspunkten är historia som finns nära 

eleven, men också äldre svensk nordisk och europeisk historia. Därför är bland det första 

som studeras hemortens historia och utöver detta är det exempelvis ämnen som 

människans uppkomst, stenålder, bronsålder och järnålder, antikens gudar och sagor, 

nordisk mytologi samt grunderna i de mänskliga rättigheterna59. Målet med undervisningen i 

de minsta åldrarna är ge eleverna förståelse och kunskaper om människans tidiga historia, 

                                                                 

57 Utbildningsdepartementet (1994); 27f 

58 Skolverket (2011); 172 

59 Skolverket (2011); 173f 
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grundläggande kunskap om tidslinjer och tidsbegrepp samt att kunna göra enkla jämförelser 

mellan livet förr och nu60.  

 

I årskurs 4-6 sker en fördjupning av de tidigare studierna samt en kronologisk utveckling. 

Exempel på ämnen som ses som central innehåll och som undervisningen ska innehålla är 

vikingatid, medeltid, nordisk historia, europeiska upptäcktsresor, migration, folkökning samt 

politikens framväxt. Tidsmässigt rör vi oss här från forntiden fram till 1850-talet. I årskurs 7-9 

fortsätter den kronologiska utvecklingen och fördjupningen, men det sker också en klar 

breddning av ämnet. Eleverna går ifrån att främst ha studerat svensk och nordisk historia till 

att i större utsträckning studera Europas och världens historia. Exempelvis så ska 

undervisningen innehålla studier av högkulturer i Afrika, Amerika och Asien, 

industrialiseringen, de viktigaste revolutionerna, imperialism, antiken, kolonialism, 

demokrati, båda världskrigen, nationalism, folkmord, det svenska välfärdssamhällets 

framväxt, de svenska minoriteternas historia, kalla kriget samt europeiska och 

internationella samarbeten. Ytterligare en dimension läggs till här då eleverna också ska 

studera hur historia används och genom att lära sig att vara kritiska, att hantera olika typer 

av källor samt vilken påverkan historia kan ha på till exempel nationella identiteter61. 

Kursplanen i Lgr11 blir mer och mer konkret i vad undervisningen ska innehålla ju högre upp 

i årskurserna man kommer, de följer också en klar kronologisk utveckling och lämnar lite 

utrymme för lärarna att själva styra över innehållet i undervisningen. 

 

SAMMANDRAG 

De svenska kursplanerna från att vara väldigt allmänna och att lämna över en stor del av 

kontrollen över ämnet till lärarna till att i den senaste vara mer konkret i sin beskrivning av 

vad och när något ska läras ut. Dock så är det i alla dessa kursplaner så att väldigt lite konkret 

svensk historia tas upp som ett viktigt och centralt innehåll. De exemplen som finns är 

stormaktstid, svensk medeltida handel samt det svenska välfärdssamhället. De pratar 

mycket om lokalhistoria i de lägre åldrarna, men lämnar utformningen av detta till lärarna. 
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Detta beror naturligtvis främst på de stora skillnaderna i vad lokalhistoria kan vara beroende 

på vart man befinner sig, men samtidigt finns det liten eller ingen koppling mellan 

lokalhistoria och nationell eller internationell historia i kursplanerna. Utöver detta är det 

främst fokus på nordisk (exempelvis vikingatid och nordisk mytologi) och europeisk och 

västerländsk historia (revolutionerna, industrialiseringen, antiken och världskrigen). Till stor 

del av det som nämns som centralt innehåll i Lgr11 är mer allmän historia så som folkmord, 

demokrati imperialism och kolonialism och dessa har också ofta en västerländsk prägel. Som 

hastigast tas det även upp studier om minoriteter och om andra kulturer utanför Europa. 

 

3.1.2 FINLAND 

 

GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 

Den finska kursplanen i historia från 2004 har som syfte med undervisningen att ge eleven 

en grund att bygga sin egen identitet, att få en förståelse kring begreppet tid samt att ge en 

ökad förståelse för människans verksamhet. I undervisningen behandlas både allmän historia 

och Finlands egen historia och undervisningen ska genomföras i kronologisk ordning så stor 

utsträckning som möjligt62. I Finland läser eleverna historia uppdelat i två åldersgrupper.  

 

Det är först i årskurserna 5 och 6 som de finska eleverna i den här kursplanen börjar läsa 

ämnet historia. Syftet med undervisningen i dessa årskurser är att eleverna ska bli förtrogna 

med sina egna rötter samt ha kunskap om viktiga händelser som har blivit betydelsefulla för 

den historiska utvecklingen från förhistorisk tid fram till franska revolutionen. Det eleverna 

ska lära sig är att kunna tolka, jämföra och förstå historien, att kunna vara kritisk mot de 

historiska källorna och att få en större förståelse för sin samtid. Studier sker av exempelvis 

antiken, stenålder, bronsålder och järnålder, Finland som en del av Sverige, den franska 

revolutionen samt någon utomeuropeisk kultur63.  
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Sedan fortsätter de finska eleverna att läsa historia i årskurserna 7 till 9. Det ursprungliga 

syftet står kvar, men det görs tillägg om att eleverna också ska bli förtrogna med den egna 

och med andra kulturer och deras inflytande över historien. De områden som behandlas i 

dessa årskurser är Finlands historia och världshistorien under 1800- och 1900-talen. Målet 

här är att eleverna ska lära sig att inhämta, förstå och använda sig av kunskaper om och från 

historien. Ämnen som studeras är nationalitetsidén, industrialiseringen, urbaniseringen, 

imperialism, kolonialism, ryska revolutionen, Rysslands påverkan på Finland, Finlands 

självständighet och inbördeskrig, demokrati, båda världskrigen, Finska vinterkriget, 

välfärdssamhället, kalla kriget, konsumtions- och informationssamhället samt någon 

utomeuropeisk kultur64. Det läggs i den här kursplanen väldigt stor tyngd på Finlands egen 

historia och utöver det främst på allmän europeisk historia. Kursplanen beskriver utförligt 

vad och när något ska tas upp i utbildningen och litet ansvar läggs på lärarna att själva styra 

över innehållet. 

 

GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2014 

I den här kursplanen så är historieundervisningens uppdrag att utveckla elevernas 

historiemedvetande och kulturkunskap. Eleverna ska med hjälp av den historiska kunskap de 

ska tillägna sig i detta ämne lättare förstå den utveckling som format samtiden65 samt att det 

ska hjälpa eleverna att forma sin egen identitet och främja deras utveckling till aktiva 

samhällsmedlemmar som har förståelse för mångfald66. I den här kursplanen studeras 

historia i årskurserna 4-6 och 7-9.  

 

I årskurs 4 till 6 ska undervisningen ge eleverna insikt i den historiska kunskapens natur 

genom studier av den egna släktens historia eller lokalhistoria. Det centrala innehållet ska 

främst fokusera på företeelser som kan relateras till den egna familjens, ortens eller traktens 

historia. Eleverna ska uppmuntras att tolka, jämföra, dra slutsatser och tillämpa information 

och undervisningen ska ske antingen kronologiskt eller enligt tema. Ämnen som studeras i 
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de här årskurserna är civilisationens uppkomst, Antiken, Nordens historia, medeltiden, 

skillnader mellan öst och väst, Finlands införlivning i Sverige, Finland som en del av Sverige67.  

 

I årskurserna 7 till 9 så ska historieundervisningen fördjupa elevernas uppfattning om den 

historiska kunskapens natur och detta sker genom studier av industrialiseringen, olika 

samhällsidéer, Finlands självständighet, båda världskrigen, kalla kriget, mänskliga rättigheter, 

folkmord, välfärdssamhället samt världspolitik68. Totalt sett så är undervisningens syfte 

enligt den här kursplanen att utveckla elevernas förmåga att analysera historia, tillgodogöra 

sig historiska källor samt att göra kompetenta tolkningar av historiska händelsers betydelse 

och roll. Eleverna ska lära sig att förstå att historia kan tolkas på olika sätt och ut olika 

perspektiv. Centrala begrepp för undervisningen är kontinuitet, förändring och utveckling69.   

 

SAMMANDRAG 

De finska kursplanerna är relativt konkreta i sin utformning, även om den från 2014 inte i lika 

stor utsträckning ger svar på vad och när något ska läras ut. Dock innehåller de båda en hel 

del ämnen som ses som ett centralt innehåll och som ska finnas med i undervisningen, dessa 

har ofta en tydlig prägel av finsk historia (även om detta är mindre tydligt 2014 än 2004). 

Teman som Finlands införlivning i Sverige, Finland under svenskt styre och Finlands 

självständighet visar tydligt att lära ut om finsk historia anses vara en viktig del av 

undervisningens syfte. Man kan också se att Finlands läge på gränsen mot öst och mot 

Ryssland har betydelse, då en del av ämnena präglas av detta exempelvis teman som de om 

ryska revolutionen och skillnader mellan öst och väst. Undervisningen präglas inte mycket 

utav nordisk historia utöver Finlands egna, men behandlar flera ämnen av mer allmängiltigt 

innehåll ofta med en europisk prägel.    
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3.1.3 NORGE 

 

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 

I den senaste läroplanen i Norge från 2013 så uppges att huvudsyftet med 

historieundervisningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla en historisk översikt och 

insikt. Detta görs genom att eleverna får undersöka och diskutera hur människan och 

samhället har förändrats genom tiden. Det handlar om att skapa sin egen förståelse för det 

förflutna och hur detta inverkar på samtiden70. I denna kursplan så delas ämnet upp i tre 

steg som avslutas i årskurserna 4,7 och 10. 

 

Fram till och med årskurs 4 så ska de norska eleverna lära sig att använda begrepp som 

förflutet, nutid och framtid och koppla dessa begrepp till sig själv och sin familj. De gör detta 

främst genom studier av historien som rör elevernas, deras familj eller deras hemorts 

historia och centralt innehåll i undervisningen är exempelvis stenålder, bronsålder och 

järnålder i Norge och Norden, hur de första människorna kom till Norge, samisk kultur och 

livsstil fram till kristnandet av samerna, om Norges och samernas nationaldagar samt hur 

några andra länder firar sina nationaldagar71.  

 

I slutet av årskurs 7 ska eleverna ha fått större kunskaper om jämställdhet, minoriteter, tidig 

norsk historia samt demokrati. Exempel på innehåll i undervisningen är livet i Norge från 

vikingatid till slutet på dansk tid, samernas historia och hur nationsbyggandet under första 

halvan av 1800-talet påverkade dessa, norska minoriteters historia, renässansen, 

upplysningen samt antiken72.  

 

Det centrala i undervisningen från årskurs 7 till 10 är att titta på händelser som har format 

dagens Norge och diskutera hur samhället kunnat se ut om dessa händelser hade utvecklats 

                                                                 

70 Kunnskapsdepartementet (2013); 3 

71 Kunnskapsdepartementet (2013); 6 
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annorlunda. Viktiga delar är studier av mänskliga rättigheter, diskriminering, rasism och 

välfärden. Exempel på ämnen som undervisningen enligt kursplanen ska innehålla är 

samernas historia från 1800-talet till idag och deras kamp för rättigheter, Norge under 1800- 

och 1900-talet, industriella revolutionen, dem amerikanska frihetskampen och den franska 

revolutionens betydelse för den demokratiska utvecklingen i Norge, kolonialism, imperialism 

samt internationella konflikter under 1900- och 2000-talet73.  

 

SAMMANDRAG 

Den norska kursplanen har en stark prägel av norsk historia och här sker undervisningen i 

stor utsträckning i kronologisk ordning, vilket inte lämnar kvar så stora möjligheter för 

lärarna att själva styra innehållet i undervisningen. Den norska prägeln syns främst genom 

att de flesta ämnen väljs att studeras främst utifrån norsk synvinkel, även om viss nordisk, 

europisk och internationell historia också behandlas exempelvis mänskliga rättigheter, 

antiken, renässansen samt upplysningen. Den norska kursplan lägger också en relativt stor 

vikt vid landets minoriteter och deras historia, främst av dessa och de som får mest plats i 

kursplanen är samerna.          

 

3.1.4 DANMARK 

 

LÆSEPLAN FOR FAGET HISTORIE 

I Danmark så är historia obligatoriskt i grundskolan från årskurs 3 till 9 och undervisningen är 

uppdelad i tre steg; årskurs 3-4, 5-6 och 7-9. Undervisningen utgår ifrån produktionen och 

användningen av historien och syftar till att ge eleverna möjligheter att införskaffa 

kunskaper om deras egen, Danmarks och världens historia samt sedan lära sig att analysera 

och tolka de kunskaper som de tillägnar sig74. Nyckelbegrepp som genomsyrar hela 

kursplanen är källor och historiebruk. Eleverna får i undervisningen i alla tre stegen lära sig 
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74 Undervisningsministeriet – Læseplan (2009); 3 
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att hantera och kritiskt granska källor samt att analysera sitt och andras historiebruk75. En 

annan viktigt del av den danska kursplanen är arbetet med historia utifrån kanonen. 

Kanonen består av de historiska händelser och skeenden som anses vara de mest centrala 

för undervisningen och därför ska tas upp någon gång under elevernas arbete med ämnet 

historia i grundskolan. Syftet med kanonen är att ge eleverna en bättre kronologisk överblick 

samt större förståelse för sammanhanget i vilket dessa händelser inträffar76. Exempel på 

ämnen som finns med i kanonen är Erteböllekulturen, antiken, Absalon, Kalmarunionen, 

reformationen, franska revolutionen, statskuppen 1660, slavhandeln, Köpenhamn bombas, 

den westfaliska freden, jämställdhet, Danmark under 1800-och 1900-talet, Augustupproret 

1943, mänskliga rättigheter samt murens fall77. 

 

I årskurs 3-4 så ska undervisningen bygga på elevernas förståelse för hur historia används, 

produceras och upplevs och detta ska ske genom studiet av historiska sagor och berättelser. 

Utgångspunkt ligger i familjens och det närmsta samhällets historia och eleverna för 

möjlighet att jämföra hur livet såg ut förr med hur det ser ut i deras samtid. Eleverna 

diskuterar hur sociala problem har sett ut i samhället både förr och nu och eleverna får 

också ta del av de första relevanta ämnena från kanonen78.  

 

I årskurs 5-6 är undervisningens syfte att öka elevernas förståelse för hur de själva och andra 

använder och har använt sig av historien samt vilka syften det finns för att reproducera 

historia. Eleverna ska utveckla sin förståelse för samspelet mellan tidigare och nuvarande 

tolkningar och konventioner. Nyckelbegrepp är kronologi och kontinuitet och eleverna börjar 

nu att arbeta med att få kunskaper om olika historiska perioder på lokal, regional och global 

nivå. Från kanonen arbetar man antingen med nya punkter eller fördjupar sådana som redan 

har tagits upp tidigare79.  

 

                                                                 

75 Undervisningsministeriet – Læseplan (2009); 5ff 

76 Undervisningsministeriet – Læseplan (2009); 3 

77 Undervisningsministeriet – Fælles Mål (2009); 10 
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I de sista årskurserna (7-9) så bygger undervisningen på att utveckla förståelsen av de 

erfarenheter som eleverna redan har tillägnat sig samt att öka elevernas förmåga att 

reflektera och tolka historia. Ytterligare ett syfte är att skapa en förståelse för vilken 

betydelse det förflutna har för nutiden och framtiden. Elevernas förståelse av historiska 

sammanhang stärks och deras förmåga att kunna använda och förstå kronologi utvecklas. 

Fokus läggs på danska förhållanden politiskt, kulturellt, ekonomiskt och socialt samt danskt 

inflytande i förhållande till omvärlden. Ifrån kanonen antingen fördjupas ämnen som redan 

behandlats i undervisningen eller så tas nya upp80.  

 

SAMMANDRAG 

Den danska kursplanen är väldigt omfattande och teoretisk. Den utgår ifrån några central 

begrepp som källkritik och historiebruk och utifrån detta behandlar de ämnen som 

kursplanen har bestämt ska tas upp under utbildningen. Den danska kursplanen lägger stort 

fokus på att inte bara sprida historisk kunskap, utan även en förståelse kring hur historia 

reproduceras och varför detta sker. Den tar också upp frågor som rör källor och vilken 

betydelse detta har. Sammanfattningsvis så kan man konstatera att den danska kursplanen i 

historia stävar efter en djup och kronologisk undervisning, med klara ramar för vad 

undervisningen ska innehålla. Trots detta så lämnas mycket ansvar över till lärarna när det 

gäller att planera undervisningen eftersom de själva får styra över vad som tas upp när och 

hur detta ämne ska behandlas.  
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4. SLUTSATS 

 

4.1 ANALYS 

 

Jag kommer i min slutliga analys utgå ifrån Carreteros tre olika perspektiv på hur 

konstruktionen av identiteter kan ske genom användandet av historia som jag presenterade i 

min genomgång av teorin. Dessa är det romantiska, det empiriska samt det civila 

perspektiven och all undervisning i historieämnet innehåller inslag av alla dessa perspektiv81. 

Jag kommer att utifrån varje perspektiv visa på exempel i kursplanerna som överensstämmer 

med just det perspektivet och sedan i en avslutande diskussion reflektera över vad detta 

betyder. 

 

4.1.2 DET ROMANTISKA PERSPEKTIVET 

Det romantiska perspektivet handlar om historia som är till endast för att skapa en nationell 

identitet och social gemenskap som bygger på nationalstaten82. Här ligger ett stort fokus på 

den nationella historien som grund för undervisningen.  

 

Av de kursplaner som tagits upp i studien så är det den norska och de finska som främst 

lyfter fram sin nationella historia. I den norska kursplanen så ska det mesta av det centrala 

innehållet utgå ifrån ett norskt synsätt, exempel på detta är teman som ”norsk historia från 

vikingatid till dansktid” och ”Norge under 1800- och 1900-talet”. Det läggs stor vikt på att 

lära de norska eleverna om norsk historia och kultur. På ett liknande sätt väljer även Finland 

att lägga upp sina kursplaner och även här läggs stort fokus på den nationella historien. I den 

finska kursplanen handlar mycket av det centrala innehållet om Finlands förhållande med 

sina grannländer Sverige och Ryssland. Ämnen som berörs är Finlands historia under svenskt 

styre, inbördeskrig och självständighet samt Finlands förhållande till Ryssland. Det är 

intressant att notera att förhållandet mellan Finland och Sverige tar upp en stor del av de 
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finska kursplanerna, men nämns inte alls i de svenska. Detta måste bero på att de båda 

länderna har väldigt skilda syn på vilken betydelse detta förflutna har haft för den egna 

nationen.  

 

I kursplanerna från Norge och Finland är det romantiska perspektivet enkelt att se och ofta 

väldigt dominerande, men i den danska och de svenska är detta inte lika tydligt även om de 

också innehåller inslag av romantiskt perspektiv. Claus Haas menar att den danska 

kursplanen i historia är ett försök att nationalisera det danska folkets identiteter igen83 och 

att den ska höja elevernas kunskap om det danska kulturarvet84. Det går att finna tydliga 

spår på detta i den danska kursplanen, även om jag till skillnad från Haas anser att den inte 

endast är utefter att nationalisera de danska eleverna utan att den också tar ett stort ansvar 

för att lära eleverna om hur historia formas. Dock är dansk kultur och Danmarks betydelse i 

historien stora och centrala bitar i kursplanen och tittar vi på exempel ut kanonen så finner 

vi att många utav dessa teman rör dansk historia. Även i de svenska kursplanerna finns 

konkreta exempel på nationell historia som anses vara så viktig att den skrivs med i det 

centrala innehållet, men dessa är endast två till antalet; svensk stormaktstid och svensk 

handel under medeltiden. Samtidigt så har nog synen på de nationella identiteterna 

förändrats en hel del sedan de allmänna skolornas uppkomst i norden. De identiteter som 

eftersträvas idag är med säkerhet betydligt mindre nationalistiska och utestängande än de 

var för 100 år sedan. Detta tror jag främst beror på demokratins framväxt och att vi mer och 

mer har accepterat att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Spår på detta kan också hittas i 

kursplanerna där det i alla finns en acceptans för en större differens mellan medlemmarna i 

den gemenskap som man vill skapa. Exempel på detta är den stora vikt som man i Norge 

lägger på att studera samernas historia och kultur samt i Sverige där man studerar, inte i så 

stor utsträckning som kanske hade varit önskvärt, minoriteternas förflutna i landet. Med 

andra ord så kan du idag vara annorlunda men ändå en del av den nationella gemenskapen. 

Det finns dock en del stora skillnader mellan de nordiska länderna och det skulle kunna ha 

sitt ursprung i Norge och Finland i betydligt större utsträckning än Sverige och Danmark 

drabbats av nationella trauman. Att ligga under utländskt styre är ett nationellt trauma vilket 
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enlig Aronsson har stor betydelse för identitetsutvecklingen i en nation85 och 

historieskrivningen i länder under utländskt styre har oftare lättare att fånga in större bredd 

inom kultur- och socialhistoria för att ge substans åt den egna nationens rötter och deras 

berättelser om sitt förflutna tenderar att lyfta fram sitt eget urtillstånd som lyckligt och fritt, 

medan de nedvärderar allt det som hänt under någon annans styre av nationen86. 

 

4.1.2 DET EMPIRISKA PERSPEKTIVET 

Det empiriska som ser historia endast som överföring av historiska kunskaper mellan 

individer. I detta perspektiv ses överföring av kunskaper endast som ett sätt att få 

etablerade kunskaper att leva vidare och det läggs inget eller litet fokus på dessa kunskapers 

innebörd och betydelse87. Detta perspektiv har många drag från den klassiska muntliga 

traditionen där historiska kunskaper spreds genom muntliga berättelser och det handlade 

om att memorera historien snarare än att studera den.  

 

I kursplanerna finns det väldigt lite som innefattas inom detta perspektiv, vilket kanske 

speglar att styrdokumenten inte är till endast för att föra över kunskap utan också för att 

forma och utveckla elevernas förståelse och identitet. Dock så kan det i många fall vara just 

det här tankesättet som är det dominerande när författarna av styrdokumenten bestämmer 

vilka händelser och personer som ses som tillräckligt viktiga för att ta upp i undervisningen 

och vilka som inte gör det. Här tror jag att det i många fall just kan vara traditioner och 

tidigare praxis som avgör vad undervisningen måste innehålla, alltså att det lätt blir så att 

det som alltid har ansetts vara viktigt fortsätter att vara det även om dess relevans kanske 

inte längre är lika tydlig. Detta är antagligen en av anledningarna till att det kan vara svårt att 

se varför en händelse anses vara viktigare än en annan, men när den först togs med i 

styrdokumenten fanns det säkert ett tydligt syfte som var självklart då. Detta leder till att de 

som har ansvaret för författandet av kursplanerna bör ordentligt tänka igenom syftet bakom 
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alla de viktiga händelser, centrala historiska personer och historiska fenomen som de väljer 

att ta upp.   

 

4.1.3 DET CIVILA PERSPEKTIVET 

Det civila perspektivet fokuserar på historiens roll i utvecklandet av elevernas medborgerliga 

kompetens och har därigenom som syfte att utveckla elevernas förståelse för hur historia 

formas och förhandlas88.  

 

De aspekter av det förflutna som man oftast väljer att belysa är det som anses vara värt att 

slå vakt om eller missförhållanden som bör kritiseras89 och det är detta förflutna som 

prioriteras inom detta perspektiv. När man studerar kursplanerna utifrån det civila 

perspektivet så finner man att det här finns fler likheter än skillnader. Exempelvis väljer alla 

de länderna att i sina kursplaner lägga stor vikt vid demokratins historia och framväxt, 

genom studier av de antika civilisationerna, den franska revolutionen och upplysningens 

idéer. Ett annat exempel är framväxten av det moderna samhället genom studier av 

industrialismen och framväxten av välfärdssamhället samt hur folkmord och de mänskliga 

rättigheterna har påverkat det förflutna. Allt detta finns i alla kursplaner och har i stort sett 

samma syfte – att fostra morgondagens medborgare till kunniga och demokratiska individer. 

Dock finns det några intressanta skillnader, som de svenska kursplanernas stora fokus på 

teman inom detta perspektiv. Till skillnad från Norge och Finland som lägger störst fokus på 

nationell historia så sätter alla de svenska kursplanerna teman som har stor betydelse för 

formandet av fungerande medborgare centralast. En annan skillnad är att den danska är den 

enda utav kursplanerna som lägger stort fokus på begreppen historiemedvetande och 

källhantering, vilket har till syfte att lära eleverna om hur historieskrivning fungerar. Detta 

bör, om det implementeras i undervisningen på ett bra sätt, leda till en djupare förståelse 

hos eleverna kring vad som formar vår förståelse och kunskap om det förflutna. Även om 

omfånget på denna typ av innehåll varierar mellan kursplanerna så har de alla som mål och 

viktigaste uppgift att utbilda och forma morgondagens medborgare och detta syns främst i 
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de mål och kunskapskrav som finns i alla styrdokumenten som jag har studerat. Enligt 

Carretero så är det dessa kunskaper som är de viktigaste att lära eleverna inför framtiden 

och också de som borde stå i centrum för utformandet av dagens skolor90. På denna punkt 

tycker jag att vi i norden ligger i framkant och utan att ha studerat läroplaner från länder 

utanför norden, ändå kan konstatera att den centrala kärnan av innehållet i de nordiska 

läroplanen i största utsträckning hamnar inom det civila perspektivet. 

 

4.2 DISKUSSION  

 

Utifrån dessa perspektiv tycker jag att det går att finna spår av det syfte som ligger till grund 

för författandet av styrdokumenten och att det pågår en förhandling om det förflutna i 

kursplanerna i ämnet historia. Denna förhandling verkar ske mellan dels den styrande 

makten som skriver styrdokumenten och den redan allmänt accepterade bilden av det 

förflutna som redan finns i samhället där undervisningen ska ske, alltså den en part 

förhandling som Eriksen och Sigurdsson tar upp i sin forskning. Om den allmänna bilden 

stämmer överens med den bild som politikerna vill ska komma fram i historieundervisningen 

så blir de partner i förhandlingarna, men om man med politik försöker förändra den 

accepterade versionen av det förflutna så måste man även problematisera den bild som 

finns och framhäva sin egen som mer rimlig91. Dock visar forskningen att det i väldigt stor 

utsträckning är den redan dominerande synen på det förflutna som blir reproducerad i 

undervisningen92 och jag tycker att det är detta som stämmer mest med kursplanerna i den 

här studien. De försöker på intet sätt förändra synen på det förflutna utan främst att bevara 

den som redan finns och därför blir också den allmänt accepterade versionen en partner i 

skrivandet av kursplanen.   

  

Ett av målen med undervisningen blir då att föra vidare denna version av det förflutna även 

till nästa generation av medborgare och detta sker genom att försöka påverka deras 
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identiteter. Som vi konstaterat tidigare så är identitetsformandet en komplex process som 

påverkas på flera olika sätt. Ett av detta sätt är genom historieskrivning samt att bestämma 

vilket urval av det förflutna som tas upp i undervisningen93. På detta sätt hoppas politikerna 

kunna påverka formandet av elevernas identiteter så att de i så stor utsträckning som möjligt 

överensstämmer med den nationella identitet som de vill förmedla med undervisningen. 

Enligt Barton så kan vi dock inte tvinga elever att ta till sig en viss identitet med hjälp av 

historieundervisningen eftersom det är betydligt fler faktorer som avgör hur vi konstruerar 

en identitet. Dock så har skolans roll en stor betydelse för denna process och så även 

historieämnet. För här finns en möjlighet att ha ett stort inflytande över eleverna och detta 

är inte de styrande sena att försöka utnyttja94.  

 

Stefan Berger menar att det finns ett starkt band mellan undervisning av nationell historia 

och konstruktionen av nationella identiteter och han anser att vi måste försöka bryta detta 

starka band. Det bör främst ske genom att förändra historieundervisningen från det 

romantiska till det civila perspektivet95 och detta anser även Carretero et al96. Anledningen 

är enligt Berger att för stort fokus på nationell historia i formandet av identitet för ofta leder 

till utestängning och våld, istället bör fokus läggas på att undervisa om individualism och att 

försöka se vad som gör individer speciella. Ett exempel han tar upp är undervisning om de 

människor som vågar gå mot strömmen och göra det de tror är rätt97. Enligt detta synsätt så 

kan man konstatera att de kursplaner med störst fokus på nationell historia är de som har 

störst påverkan på formandet av identiteter. 

 

Till sist kan jag konstatera att det är väldigt svårt att se exakt vilken betydelse 

undervisningens historieskrivning har för formandet av nationella identiteter, dock tycker jag 

att det går att se att undervisningens och kursplanernas utformning har påverkan i olika 

utsträckning på skapandet av identitet. Historieundervisningen kan vara ett instrument för 

                                                                 

93 Nielsen Kaare (1991); 334 

94 Barton (2012); 105f 

95 Berger (2012); 42f 

96 Carretero et al. (2012); 3f 

97 Berger (2012); 42f 



34 
 

detta, men då måste den relateras till elevernas egna erfarenheter, känslor och de 

identiteter som de redan har med sig in i klassrummet. Undervisningen kan inte heller vara 

helt låst till ett förflutet eller en kultur, utan mer öppen och förklarande. Detta så att 

eleverna får en större förståelse för att grupperna ”vi” och ”dom” inte är statiska och 

bestående, utan att de varierar mellan olika tillfällen och tid och därför kan någon som 

tillhört dom plötsligt bli en del av oss och tvärtom. Först då går det att skapa mer dynamiska 

identiteter som inte stänger ute utan som skapar en större gemenskap98. Att styra 

historieundervisningen har de styrande alltid gjort och kommer nog alltid att göra, men det 

viktiga är att kursplanens mål är att tillsammans försöka styra och skapa den gemenskap 

som vi vill ha i framtiden och på så sätt undvika utanförskap och våld som följd på en allt för 

snäv nationell identitet99. I vilket fall som helst så kommer det förflutna aldrig att ta slut och 

viljan att söka efter, förstå och förklara kommer alltid att vara aktuell i alla nationer och för 

alla individer100.   
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