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Abstract 

Author 
Kristina Ledman 

Title  
History for vocational education and training: Content and meaning in policy and practice  

Abstract  
This thesis offers critical perspectives on a history syllabus for vocational education and training 
(VET) tracks in Swedish upper secondary schools and adds to our knowledge and understanding 
of the educative function of history education for the individual and for society. The overall aim 
of this thesis is to critically investigate discourses that are voiced in different fields about the 
construction and reproduction of the history curriculum in VET tracks. A general question 
addressed is how vertical (critical and theoretical) and horizontal knowledge is articulated by the 
discourses in terms of the meaning of history in a VET context. The following four research 
questions were the focus of the four different studies in this thesis: How were non-vocational 
subjects discussed on a policy level during the post-war period, and what meanings were ascribed 
to history education? What aspects of history as a field of knowledge are recontextualised into a 
pedagogic discourse for the VET curriculum? How do teachers perceive the history syllabus? 
What do the students express concerning the history syllabus and history education? The results 
of these studies are reported in separate papers, and the aggregated results are analysed in this 
thesis. The data consisted of government bills and committee reports, material from the National 
Agency of Education archives, and interview data gathered through interviews with 5 teachers 
and 46 students. The major theoretical inspiration comes from Basil Bernstein whose theories of 
classification and framing, pedagogic discourse, pedagogic code, and vertical and horizontal 
discourses are used in the analysis. With the aid of these concepts, the content and meaning of 
history education for VET are connected to macro levels of education, and the way in which 
education reproduces social order when certain forms of knowledge are distributed to different 
groups in society is discussed. Three major conclusions are drawn. First, history as a pedagogic 
discourse comes forward as versatile and contradictory when the results from the studies are 
aggregated. There is, however, a shared understanding that the meaning of history in VET is to 
educate the students to become democratic and active citizens. Secondly, the investigated 
discourses ascribe history education with the potential to distribute critical and powerful 
knowledge. The students see a value for history education in their future as citizens and for 
giving them access the public conversation of society. A final conclusion is that the pedagogic 
code, embedded in the history curriculum, can be interpreted in two different ways. The 
emphasis on competencies and the focus on the last two hundred years can be interpreted as (A) 
an expression of a wish for immediate utility and thus an instrumental view of education or (B) 
the recontextualisation of scientific theories, concepts, and practices into a pedagogic discourse as 
a means to give students access to disciplinary (powerful) knowledge. 
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Inledning 

 

Historieämnet är idag en obligatorisk del av utbildningsprogrammen på 

gymnasiet. Det tillhör de så kallade gymnasiegemensamma ämnen som i 

olika omfattning ingår i alla program.1 Yrkesprogrammens elever har under 

sin utbildning en kurs i historia motsvarande 50p, vilket kan innebära två 

timmar i veckan under en termin. Så här har det emellertid inte alltid varit. 

Historieämnet är sedan en reformering av gymnasiet år 2011 (Gy11) ett nytt 

inslag i den yrkesinriktade gymnasiala utbildningen. 

Förändringen av den gymnasiala yrkesutbildningen i och med Gy11 

innebar att yrkesprogrammen fick ett innehåll som i högre utsträckning var 

inriktat mot programmets karaktär och innehöll mindre av 

gymnasiegemensamma ämnen. Inslagen av allmänna ämnen2 inom ramen 

för yrkesinriktad utbildning för ungdomar hade i en process successivt ökat 

under fyra decennier. Denna trend bröts då de i Gy11 tilldelades ett mindre 

utrymme än tidigare. I en parallell process hade historieämnet rört sig i 

motsatt riktning. Historia som skolämne hade under större delen av 

efterkrigstiden successivt fått allt mindre utrymme i den obligatoriska skolan 

såväl som i de frivilliga skolformerna fram till 2011 då det tilldelades en 

ökad roll i grundskolan och gymnasiet. Inom gymnasiet skedde det genom 

att ämnet gjordes obligatoriskt och gavs en större andel tid i alla 

gymnasieutbildningar. Historieämnets förändrade roll i läroplanen för 

yrkesprogrammen väcker frågor kring föreställningar om vad historisk 

kunskap bidrar med i utbildning, och mer specifikt vad historieämnet bidra 

                                                             
1 Det finns nio gymnasiegemensamma ämnen som ingår i alla gymnasieutbildningar. Ämnena är: engelska, 
historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap samt svenska eller 
svenska som andraspråk. Dessa ämnen varierar i omfattning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 
program, t ex är kursen Historia 1a1 50p obligatorisk på yrkesprogram, medan Historia 1b är obligatorisk på 
nästintill alla studieförberedande program. Motsvarande beteckning fär gymnasiegemensamma ämnen var 
tidigare kärnämnen och kärnämneskurser omfattade innan reformen 750p av totalt 2500p, jämfört med 
dagens 600p gymnasiegemensamma ämnen av totalt 2500p. De tidigare kärnämneskurserna förekom i samma 
omfattning och med samma mål, innehåll och betygskriterier oavsett program, t ex kursen Samhällskunskap 
A 100p. 
2 ”Allmänna ämnen”, ”allmänteoretiska ämnen” och ”allmänteoretiskt innehåll” står här för icke-
yrkesinriktade, d v s ämnen som har ett innehåll som är av allmän karaktär i relation till utbildningens 
inriktning. 
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med i yrkeselevers utbildning, hur historieämnet ska utformas och vilka 

betydelser historieundervisningen har för eleverna. 

En förenklad bild av hur kunskap formuleras och förmedlas i en 

process kan tecknas som följer: Den kunskap som når eleverna – de nya 

insikter, färdigheter och kunskaper de tillägnar sig – är dels ett resultat av 

deras erfarenheter och tidigare kunskaper, dels ett resultat av vad lärare gjort 

tillgängligt för eleverna då de, utifrån sin kunskap och sina värderingar, 

tolkat och omformat den ämnes- och kursplan som reglerar 

undervisningens mål och process. Ämnes- och kursplanen i historia är i sin 

tur en konsekvens av en förhandlingsprocess kring vilken historisk kunskap 

som ska betraktas som central och därmed ges mest utrymme, vilket sker i 

en historiekulturell kontext där viss typ av historisk kunskap betecknas som 

mer relevant än annan. Samma förhandlingsprocess föregår samman-

sättningen av ämnen i läroplanen där det avgörs vilka ämnen som 

överhuvudtaget ska få plats, och i vilken omfattning. Det sker alltså en 

mängd tolkningar och förhandlingar på skilda arenor, här kallade 

läroplansarenor, som alla bidrar till att skapa dagens historieämne på 

yrkesprogrammen. 

Skolan och utbildningssystemet är en av de viktigaste institutionerna 

för socialisation idag och utbildningssystemets utformning avspeglar 

föreställningar om vad samhället är och hur det fungerar, och inte minst 

önskningar om hur det framtida samhället ska se ut. Sett ur det perspektivet 

har frågor om utbildningens innehåll och organisation ideologiska 

dimensioner. De ideologiska dimensionerna framträder ofta tydligare i 

historisk belysning, eller i utbildningssystem som befinner sig på avstånd 

från det egna, medan de blir mindre synliga i det system betraktaren 

befinner sig i. Gemensamt för alla samhällen, oavsett utformning, är att om 

det ska bestå och utvecklas så måste produktiv och reproduktiv kunskap 

förmedlas till nästa generation. Utbildningsforskning visar på att 

utbildningssystemet reproducerar den rådande samhällsordningen (t ex 

Lindensjö och Lundgren 2000). Trots flera decennier av en 

utbildningspolitik som haft som ambition att bryta reproduktionen av 

samhällsklasser så kvarstår föräldrarnas utbildningsnivå som en av de 

starkaste variablerna för att förklara den riktning ungas väg tar i utbildnings-

systemet och variabeln syns också tydligt i valet av gymnasieutbildning 

(Broady och Börjesson 2008; Lindensjö och Lundgren 2000). 
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Den brittiske utbildningssociologen Basil Bernstein, vars arbete är 

centralt i föreliggande avhandling, har på olika sätt uppmärksammat 

kunskap och utbildning i förhållande till individ och samhälle, däribland den 

starka relationen mellan kunskap och social identitet – mellan vad vi vet och 

vilka vi är (Bernstein 2000). Vilken kunskap som en läroplan ger elever 

tillgång till är alltså en angelägen fråga. För att tala om olika kunskapsformer 

skiljer Bernstein mellan vardaglig och konkret (horisontell) kunskap som är 

kontextberoende samt teoretisk och abstrakt (vertikal) kunskap som är 

generellt tillämpbar. Hur fördelningen mellan dessa kunskapsformer ser ut, 

exempelvis mellan studieförberedande- och yrkesprogram på gymnasiet, är 

enligt Bernstein en faktor som förklarar hur utbildningssystemet 

reproducerar den rådande samhällsordningen. Den senare är vad som ofta 

kallas kritisk kunskap och den är central för uppfyllandet av gymnasiets mål 

att förbereda eleverna för att aktivt kunna delta i och påverka utformningen 

av samhället och arbetslivet.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den här avhandlingen bidrar till kunskap om historieämnet och historie-

undervisningens roll för individ och samhälle. Syftet är att undersöka och 

kritiskt granska talet på olika läroplansarenor om historieämnet på 

yrkesprogram och en övergripande frågeställning är hur vertikal och 

horisontell kunskap kommer till uttryck. Fyra forskningsfrågor belyses i var 

sin delstudie: Hur har de icke-yrkesinriktade skolämnena diskuterats på 

policynivå under efterkrigstiden och vilka betydelser har historieämnet 

tillskrivits? Vilka aspekter av kunskap om historia omformas till en 

pedagogisk diskurs för yrkesprogrammen? Hur förstår lärare historiekursen? 

Vad ger eleverna uttryck för i sitt tal om historiekursen och historie-

undervisning? 

Delstudie I är en kritisk granskning av förståelser kring vilka 

funktioner allmänna ämnen fyller i läroplanen för yrkesprogram i historisk 

belysning. Genom studien erbjuder jag en tolkning av hur vi kan förstå att 

historieämnet införs i gymnasiets yrkesprogram, samtidigt som andelen 

allmänna ämnen minskas till förmån för yrkesämnen. I delstudie II 

undersöks konstruktionen av själva innehållet i styrdokumentet för historie-

undervisning på yrkesprogrammet i reformprocessen. Genom att studera 

hur kunskapsinnehåll förhandlas och hur kunskaperna organiseras, vill jag 

belysa historia som en pedagogisk diskurs för yrkeseleverna. I delstudie III 
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och IV fokuseras uttolkning av historiekursens betydelser av de som primärt 

berörs av historieundervisningen, det vill säga lärare och elever. I delstudie 

III undersöks vilka betydelser historiekursen får i lärarnas uttolkning av 

texten, i ljuset av deras erfarenheter av elevgrupper på yrkesprogram. I 

delstudie IV analyseras hur elever resonerar kring innehållet i historiekursen 

och vilka möjligheter till kunskap den ger. 
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Bakgrund och forskningssammanhang 

 

Den reform som introducerade historieämnet på yrkesprogrammen, Gy 11, 

är central för avhandlingen, och återkommer i avhandlingens delstudier. I 

den första delstudien är Gy11 jämförelsepunkten i den undersökta 

historiska utvecklingen. I delstudie II undersöks konstruktionen av 

styrdokument i historia med reformarbetet Gy11 som kontext. Dessa 

styrdokument är i sin tur utgångspunkten i intervjuerna med lärare i 

delstudie III. Elevernas reflektioner i delstudie IV rör en 

historieundervisning som regleras av samma formella styrdokument. 

Forskning om Gy11 uppmärksammas i den här forskningsöversikten. För 

att sätta reformen i ett större sammanhang visar jag här också på vidare 

perspektiv i tid och rum avseende innehåll och organisation av praktisk och 

teoretisk utbildning i separata system, och/eller i organisatorisk integrering. 

En återkommande tematik i artiklarna är resonemang kring betydelsen av ett 

allmänteoretiskt innehåll i yrkesutbildning. När det gäller hur olika 

kunskapsformer distribueras till olika grupper via utbildningssystem är också 

forskning som visar på relationen mellan sociala bakgrundsfaktorer och val 

av utbildning relevant. Slutligen utgör studier kring utformning av historia 

som skolämne en central relief till avhandlingens syfte. Ämnet har tillskrivits 

utbildningsmål som varierat över tid, mellan olika nationella 

utbildningskontexter och med vilka som ska utbildas. Beroende på 

inriktning har ämnet fått ett innehåll och en organisation av detta innehåll 

som ska främja utvecklingen av en viss kunskap hos de som utbildningen 

riktar sig mot. Jag uppmärksammar här resultat som visar vilken betydelse 

elever formulerar kring kunskap om historia och vilken kunskap som 

uppfattas som betydelsefull. När det gäller just yrkeselever är vår kunskap 

begränsad. Däremot finns det relevanta resultat från studier kring vilken 

kunskap som kommer yrkeselever till del genom undervisning i 

allmänteoretiska ämnen och hur eleverna förhåller sig till denna kunskap. 
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REFORMEN GY11 I SIN KONTEXT 

Reformen av gymnasiet 2011 innebar att en trend mot allt mer integrerade 

gymnasieutbildningar bröts, en trend som i generella termer pågått sedan 

tillskapandet av gymnasiet 1971. Som en reaktion på utredningen om en ny 

gymnasieskola (SOU 2008:27) publicerades ett antal vetenskapliga artiklar 

som visade på det avsteg som förslaget utgjorde, och formulerade kritik mot 

de antaganden som utredarens slutsatser byggde på (t ex Bergström och 

Wahlström 2008; Hjorth Liedman och Liedman 2008; Lundahl 2008). Delar 

av kritiken riktade sig mot ett underliggande antagande om att gymnasiets 

yrkesutbildningar var för teoretiska och att det innebar att eleverna inte 

klarade utbildningen eller tvingades göra avbrott. Mattias Nylund (2013a) 

framhåller att det antagandet är omstritt och att det finns motsägelsefulla 

forskningsresultat vad gäller yrkeselevers ointresse för allmänna ämnen. 

Den ökade specialiseringen av yrkesprogrammen och de 

högskoleförberedande programmen innebar att graden av särskiljande 

mellan olika utbildningsvägar ökade (Lundahl et al. 2010). För yrkes-

programmens del fick det som konsekvens att andelen icke-yrkesämnen 

minskade, och att eleverna för högskolebehörighet måste välja till ämnen, 

som engelska, svenska och matematik. Specialiseringen accentuerades 

ytterligare av att en särskild yrkesexamen infördes och genom att 

yrkesprogrammen inte som tidigare gav allmän behörighet för 

högskolestudier.3 Nylund (2013b) drar slutsatsen att kunskapsfrågorna varit 

marginaliserade i omdaningen av yrkesutbildningen under de senaste 40 

åren. Istället har externa behov varit bestämmande och en förskjutning har 

skett från specifika kunskaper (1971) till egenskaper som flexibilitet (1990) 

och anställningsbarhet (2011). 

Vidare riktades kritik mot att utbildningens demokratiska 

bildningsmål tonades ned (t ex Arneback och Berg 2010; Bergström och 

Wahlström 2008). Detta framhålls också av Sara Carlbaum (2012) som i sin 

undersökning av talet om medborgare i utbildningspolitiska dokument visar 

hur talet om demokrati, likvärdighet och mångkultur tystnade efter 2006. 

Istället kläddes den senaste reformen i ett tal om arbetsmarknaden och mot 

målet att utbilda anställningsbara medborgare. Förändringen av 

förutsättningar för medborgarskapande processer blir tydliga i det 

                                                             
3 Eleverna idag kan genom att välja kurser i engelska, matematik och svenska få högskolebehörighet, medan 
det tidigare räckte det att följa programmens poängplaner.  
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femtioårsperspektiv som Carl-Henrik Adolfsson (2013) anlägger i en 

kontextualisering av periodens gymnasiereformer. Att reformen Gy11 

utgjorde ett brott i en längre utveckling är också en slutsats som Jan 

Berggren (2012) drog i en studie om kärnämnen i gymnasieskolan mellan 

1990 och 2009. Han visade på hur ett föränderligt samhälle och en 

kunskapsekonomi i relation till människan som flexibel arbetskraft 

motiverade kärnämnena i början av 1990-talet. Efterhand försköts talet till 

att handla om en anpassning av undervisningen till avnämare som 

arbetsmarknad och högre utbildning. 2009 utmynnade denna utveckling i ett 

förslag om en skarpare uppdelning mellan högskoleförberedande program 

och yrkesprogram i de gymnasiegemensamma ämnena. 

I ett längre tidsperspektiv träder dock en annan bild fram. Med 

folkskolans införande 1848 som jämförelsepunkt har istället ett särskiljande 

mellan olika utbildningsvägar och olika samhällsgruppers utbildning varit 

mer påtagligt än en strävan efter att ”hålla samman”. Först i och med att en 

obligatorisk enhetlig grundskola infördes 1962 följd av reformer av 

sekundärutbildningen under 60-talet och tidigt 70-tal, det vill säga under de 

senaste fyrtio åren, fick integration genomslag i organisationen av utbildning 

(Lundahl et al 2010; Marklund 1985, Isling 1984; Richardsson 1999). 

BETYDELSEN AV UTBILDNINGENS ORGANISATION OCH INNEHÅLL 

Bland de nordiska länderna har Norge och i än större utsträckning Danmark 

system för sekundärutbildning där studieförberedande och yrkesinriktad 

utbildning är separerade. Skillnaderna accentueras ytterligare av att det är 

stora skillnader i omfattning av det allmänteoretiska innehållet i de olika 

utbildningsvägarna (Kap 2014). I Finland ingår ett allmänt innehåll i en så 

kallad yrkesinriktad grundexamen och en femtedel av tiden ägnas åt studier 

som kompletterar yrkeskompetensen, till exempel modersmål, matematik 

och språk, och examen ger behörighet till högre utbildning 

(Utbildningsstyrelsen, www.oph.fi/). Det är svårt att jämföra 

yrkesutbildning som följer på en obligatorisk utbildning, både med avseende 

på hur den organiseras och vilka inslag som finns av allmänteoretiska ämnen 

samt hur omfattande de är (Kap 2014). 

I Storbritannien, liksom i Sverige, lyftes frågan om integration mellan 

yrkesutbildning och studieförberedande sekundärutbildning vid skiftet 

mellan 1980- och 1990-talen (Young 2008). Till skillnad från i Sverige, där 

Lpf94 minskade särskiljandet mellan yrkesförberedande och studie-
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förberedande utbildningar, fick tanken inte genomslag i den då konservativa 

regeringens politik. Den svenska Socialdemokratiska regeringen föreslog 

2004 ytterligare integration mellan olika program i gymnasieskolan genom 

reformen Gy07, som återkallades vid regeringsskiftet 2006. I Storbritannien 

var det istället Labourregeringen som 2005 gick emot ett förslag som skulle 

bidra till att närma yrkesförberedande och studieförberedande 

sekundärutbildning. Integration i utbildningssystemet associeras ofta med 

progressivt inriktad pedagogik, medan ”isärhållande” istället associeras med 

traditionalism. En jämförelse mellan den svenska och brittiska utveckling, 

som Young (2008) beskriver, visar att ”isärhållande” respektive 

”integration” inte enkelt kan relateras till partipolitiska ideologier. 

Det finns ett antal forskare och studier som uppmärksammar 

särskiljandet mellan yrkesorienterad utbildning och akademisk utbildning, 

och ofta refereras Bernstein i de studier som fokuserar på det som vanligen 

kallas vocational/academic divide. Förutom Youngs (2008) uppmärksammade 

arbete som betonar vikten av kunskaper som är systematiska – likt 

disciplinära kunskapsområden – i läroplanen, arbetar Leesa Wheelahan 

(2010; 2007; 2005) bland annat med analyser av frågan om vilka 

kunskapsformer som återfinns i de styrdokument som reglerar yrkes-

utbildning. Resultaten visar att mycket av kunskapen är primärt horisontell, 

det vill säga kontextberoende, segmenterad och svår att tillämpa i andra 

sammanhang. Liksom Young argumenterar Wheelahan för att det är 

betydelsefullt att alla ges tillgång till vertikal kunskap, det vill säga kunskap 

som är teoretisk, abstrakt och kontextoberoende och därmed möjlig att 

använda för att kunna förstå sin tillvaro på ett generellt sätt. Andra 

forskningsresultat problematiserar de kunskapsformer som tillgängliggörs i 

utbildning (Muller 2000) och hur fördelningen av kunskaper involverar 

utbildningens organisation och innehåll samt individers klasstillhörighet och 

könsidentitet i en komplex process (Reay 2002). I Sverige har till exempel 

Per-Åke Rosvall (2012), Nylund och Rosvall (2011), och Ingrid Berglund 

(2009) undersökt hur yrkeselever får tillgång till kritisk kunskap i sin 

gymnasieutbildning. 

OLIKA GRUPPERS TILLGÅNG TILL KUNSKAP 

Frågor om vilka elevgrupper som får tillgång till viss kunskap blir än mer 

angelägen när man betraktar sambanden mellan sociala bakgrundsfaktorer 

och val av gymnasieutbildning (Broady och Börjesson 2008; Olofsson 2010, 
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s. 152ff). Lennart Nilsson uppmärksammade på 1980-talet i sin avhandling 

om yrkesutbildningens historia ”att yrkesutbildning är den skolform, i vilken 

arbetarklassens och de lägre tjänstemännens barn utbildas efter den 

obligatoriska skolan”, och att flickor och pojkar söker sig till 

yrkesutbildningar som är traditionella för respektive kön (Nilsson 1981, s. 

23). Det är framför allt föräldrarnas utbildningsmässiga, inte ekonomiska, 

tillgångar som får genomslag avseende val av gymnasieutbildning. I 

hierarkin av gymnasieutbildningar återfinns Barn och fritids-, Omvårdnads-, 

Bygg- och anläggnings- respektive Fordonsprogrammet längst ned och 

Naturvetenskapsprogrammet högst upp (Broady och Börjesson 2008).4 En 

studie av relationen mellan val av gymnasieutbildning och kulturellt kapital 

före reformen 1991 visar samma mönster vad gäller kön och social 

bakgrund (Palme 2008, s. 121ff). Sambandet mellan en bakgrund i 

arbetarklassen och yrkesinriktad utbildning har varit bestående över tid och 

det finns anledning att anta att det sambandet består även efter reformen 

2011. Utbudet av yrkesprogram är heterogent, och man kan knappast tala 

om eleverna som en grupp. Sammantaget kan man dock tala om ett mönster 

på samhällsnivå vad gäller socialt kapital och val av gymnasieutbildning 

(Lidegran 2009; Nylund och Rosvall 2011; Olofsson 2010; Svensson 2007). 

Genom reformen av gymnasieskolan har historieämnet blivit ett ämne som 

är en del av yrkesprogrammen. Förändringen aktualiserar frågorna kring 

vilken kunskap som ryms i historieämnet, som nu görs tillgänglig för yrkes-

eleverna, samt vilka betydelser denna kunskap har. 

HISTORIEÄMNETS PLATS I LÄROPLANEN 

I många utbildningssystem är historieämnet obligatoriskt och ett centralt 

inslag i medborglig utbildning (Foster och Crawford 2006). I Sverige var 

dock ämnet under en längre period under efterkrigstiden på tillbakagång 

parallellt med att samhällskunskapsämnet etablerades (Larsson 2009). Det 

har gjorts ett antal studier med utgångspunkt i tanken om att historieämnet 

och samhällskunskapsämnet konkurrerar om uppgiften att utbilda för rollen 

som samhällsmedborgare, både i Sverige (t ex Englund 1986; Zander 1997; 

Larsson 1997; 2001; 2009) och internationellt (t ex Evans 2004). 

                                                             
4 Undersökningen är baserad på statistik över samtliga svenska gymnasieelever i åk 2 åren 1997—2000. Sedan 
2011 har gymnasieskolan ett annat programutbud och de yrkesförberedande programmen har fått ett mer 
yrkesinriktat innehåll.  
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I sin studie av medborgarfostran under 1900-talet karakteriserar 

Tomas Englund (1986; 2005) samhällskunskapsämnet och historieämnet 

utifrån didaktiska typologier samt beskriver hur dessa korresponderar mot 

dominerande utbildningskonceptioner vid olika tidpunkter. Den 

patriarkaliska utbildningskonceptionen rådde fram till andra världskriget och 

den vetenskapligt rationella dominerade under efterkrigstidens första 

decennier för att utmanas av den demokratiska under 1970-talet. Englund 

(1986; 2005) menar att samhällskunskapsämnets expansion var ett uttryck 

för att det utgjorde en modell för medborgarfostran som passade in i den 

vetenskapligt rationella utbildnings-konceptionen. Hans-Albin Larsson 

söker förklaringen till historieämnets marginalisering i progressivt 

orienterade politikers intresse för samhälls-kunskapsämnet, och har i ett 

flertal publikationer kartlagt historieämnets utveckling under 1900-talet, 

särskilt den marginalisering som skedde under efterkrigstiden fram till ett 

förnyat intresse för ämnet kring skiftet år 2000 (Larsson 1997; 2001; 2009). 

En undersökning av den utbildningspolitiska diskussionen kring 

historieämnets väg till gymnasiegemensamt ämne redovisas i Ole Elgström 

och Mats Hellstenius (2010; 2011) och Hellstenius (2011). I en analys av 

idéer i debatten under 1990-talet fann de att det skedde en successiv 

förskjutning från progressivt och rekonstruktivistiskt tänkande, till förmån 

för essentialistiska idéer. Politiska aktörer på vänsterkanten hade en tydlig 

koppling till progressivism och rekonstruktivism, medan partier på 

högerkanten hade kopplingar till essentialism och perennialism.5 I argumen-

tationen kring respektive ämnes företräde när det gäller att utbilda unga för 

ett samhällsdeltagande hade historieämnet en konservativ konnotation, 

medan samhällskunskapsämnet associerades med progressivism.6 

                                                             
5 Essentialismen betonar traditionella kompetenser och skolämnen. Förespråkare för grundläggande 
intellektuella discipliners roll i utbildning, fokus på de tre grundläggande färdigheterna läsa, skriva och räkna 
och utvärdering och standardiserade mätningar av utbildningens mål ses som influerade av essentialismen. 
Skolan ska uteslutande ägna sig åt undervisning av centrala kunskaper som bör organiseras med akademiska 
discipliner som förlagor. Perennialismen betonar det eviga i form av universella och tidlösa sanningar och 
värderingar som ett mänsklighetens kulturarv. Rötterna finns i den humanistiska kulturen och dess klassiska 
verk utgör grunden för vad som ska studeras under ledning av en bildad lärare. Perennialismen vänder sig 
följaktligen mot att utbildning ska syfta till en samhällelig nytta. Progressivismen betonar att lärandet ska ta 
sin utgångspunkt i eleven behov och intressen i samtid och framtid och att metoderna skall bygga på ett 
elevaktivt och kreativt arbetssätt: problembaserat lärande, undersökande pedagogik, grupparbete etc. 
Rekonstruktivismen, som den formuleras av Englund ser en förändring av utbildningssystemet som början till 
en förändring av samhället. Genom att hjälpa den kommande generationen att i undervisningen utveckla 
verktyg för kritiskt tänkande och självständiga kunskapsprocesser kan de rekonstruera samhället (Englund 
2005, s. 228ff; Gutek 2004, s. 263ff). 
6 Förutom att ge kunskaper om det förflutna, menar historieämnets förespråkare att historieämnets 
motsvarighet i en disciplin ger möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor som inte kan uppnås i ett 
tvärvetenskapligt ämnen (t ex Larsson 1997). Detta kan jämföras med de tidigare refererade studierna kring 
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Historielärarnas förening (HLF) var aktiva i 1990-talets diskussioner om 

betydelsen av kunskap om historia och skolämnets ställning på policy nivå, 

diskussioner som ledde till beslutet om att stärka ämnet 2004. Formeringen 

av argumenten för skolämnet skedde i stor utsträckning i deras årstidskrift. 

Mikael Hallenius (2011) ser i sin studie hur framgångarna för skolämnet 

delvis kan förklaras av en legitimering som sker genom historiedidaktikens 

framväxt med början under 1980-talet.  

HISTORIEÄMNETS INNEHÅLL OCH BETYDELSER 

Målen med historieundervisning har i en svensk kontext under de senaste 

100 åren förändrats och med det såväl innehåll som undervisningsformer. I 

det tidiga 1900-talet skulle elevernas patriotiska och nationalistiska känslor 

utvecklas genom lärarens förmedling av narrativ om ärorika kungar och 

drottningar (jfr med klassisk historieundervisning, Sødring Jensen 1978). 

Erfarenheterna av första världskriget och demokratiseringen av samhället 

utgjorde en grund för den kritik av historieundervisningen som växte fram 

under mellankrigstiden. I diskussioner förespråkades istället ett innehåll som 

skulle behandla de bredare samhällslagrens historia. En mer omfattande 

förändring av ämnet skedde först efter andra världskriget då det formades 

ett ideal kring historieämnets undersökande metod och elevernas kritiska 

tänkande (jfr formal historieundervisning, Sødring Jensen, se även Englund 

1986; 2005; Zander 1997; Larsson 2001). Innehållet i ämnet fick under 

samma period en allt mer internationell och global karaktär på bekostnad av 

den nationella historien (Nygren 2011). Den metodinriktade och kritiska 

inriktningen ingår fortfarande som en viktig del av dagens ämne, där styr-

dokumenten förespråkar ett undersökande arbetssätt och mer mångröstade 

historiska narrativ i undervisningen, vars övergripande målsättning är att 

eleverna ska utveckla historiemedvetandet (Eliasson 2014). Även i samtiden 

finns olika uppfattningar om vad ämnet ska ha för innehåll och hur det ska 

organiseras (jfr Norlin och Lindmark under publicering). Det syns inte 

minst i de så kallade ”school history wars” som blossat upp i olika nationella 

kontexter (t ex Clark 2008; 2009; Taylor 2010). I dessa debatteras frågan om 

vilken historia som ska beredas plats i historieundervisningen och det pågår 

                                                                                                                                               
att disciplinär kunskap har generaliserande kvalitéer. Här bör det framhållas att detta är ett argument som 
också kan omfatta samhällskunskapsämnet med hänvisning till att det innehållsligt bygger på kunskap från 
discipliner som statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och kulturgeografi. Samhällskunskapsämnets 
förespråkare menar istället att historieämnets upptagenhet med det förflutna gör det mindre relevant för 
elever som ska orientera sig i ett nu och förbereda sig för en framtid (Englund och Östman 1996). 
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en kamp om vilka nationella narrativ som ska vara överordnade. I 

debatterna blir de ideologiska dimensionerna i historieämnet och historie-

skrivningen framträdande (Taylor 2010; Parkes 2011; Nash, Crabtree och 

Dunn 1998; Crawford 1995). Det narrativ om nationen och samhället som 

överordnas legitimerar en viss förståelse av det samtida samhället. 

Debatterna kan förstås som den spänning som finns mellan alla gruppers 

och individers rätt att definiera förståelsen av sin historiska erfarenhet 

respektive den roll utbildning har för att reproducera samhället. Anna Clark 

menar att: 

Anxiety over what school children should know is no new phenomenon. The 
school History Wars are simply the latest manifestation of a perennial concern 
about historical knowledge and national identity (Clark 2004, s. 172). 

Frågan om ämnets innehåll handlar också om skilda kunskapssyner. Ett sätt 

att skilja mellan olika ideal kring vad historieundervisning ska leda till för 

mål, och hur innehållet och undervisningsprocessen följaktligen bäst ska 

organiseras för att målen ska uppnås, är att utgå från den distinktion mellan 

tre olika orienteringar som gjorts av Peter Seixas (2000). Den första kallar 

Seixas för ett ”förstärkande av kollektivt minne” och den består av att en 

”bästa historia” om det förflutna förmedlas i historieundervisningen. Den 

andra orienteringen – den ”disciplinära” – engagerar eleverna i historisk 

metod för att de själva ska dra slutsatser om vilket av konkurrerande 

narrativ som är den mest välgrundade tolkningen. Den tredje orienteringen 

benämns ”post-modern”. Utgångspunkten är här att kunskap alltid är 

förknippad med makt och att historieundervisningen ska ägnas åt relevanta 

frågor om hur historiska narrativ används av olika intressen i samtiden, 

snarare än att fastställa vilket av dem som korrekt återger det förflutna 

(Seixas 2000, s. 20f). Indelningen har kritiserats från andra forskare som 

menar att en post-modern orientering efter den språkliga vändningen i 

själva verket är den disciplinära orienteringen (Segall 2006). 

Studier som producerat kunskap som kan fungera som ett stöd för en 

disciplinärt inriktad historieundervisning har ofta vilat på ett underliggande 

antagande om orienteringens fördelar när det gäller att ge eleverna redskap 

för att förhålla sig kritiskt till historiska narrativ som de möter och för att 

konstruera egna narrativ (t ex Weinburg 2001; Ashby, Lee och Schemilt 

2005). Vidare är progressionsmodeller för expansionen av kunskaper i 

historia influerade av idén om ”the spiral curriculum” (Bruner 1977 [1960]), 

som i USA under det kalla krigets 1960-tal formulerades som ett ideal för 
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skolämnen med ett kunskapsinnehåll och en kunskapsstruktur baserad på 

ämnesdiscipliner. Genom att konstruera progressionsmodeller baserade på 

begrepp som betecknar förmågor kopplade till historia som praktiker skapas 

ett språk för att tala om önskvärd och uppnådd kunskap i historia (t ex 

Seixas och Morton 2012; Lévesque 2008; jfr även Karlsson 2009b). I 

forskning kring den disciplinära orienteringen är utgångspunkten att det 

finns en uppsättning särskilda praktiker som är karakteristiska för just 

historievetenskapen. Målet tenderar bli att så framgångsrikt som möjligt 

överföra och omformulera historievetenskap till historieundervisning. 

Annan forskning om historieämnet och historieundervisning tar fasta 

på hur lärare (t ex Berg 2010; 2014; Nygren 2009; Lozic 2010), elever (Lozic 

2010, Nordgren 2006) och läromedelsförfattare (Lozic 2010; Långström 

1997) i samma utbildningssystem konstruerar ämnet med olika betoning på 

syfte, innehåll och undervisningsformer. I Sverige finns idag en tydlig 

ambition med historieämnet att ge eleverna en beredskap för framtiden 

(Sandahl 2014) och det har fått en ökad roll i utbildningens uppdrag att 

förbereda elevernas deltagande och engagemang i demokratin. Den 

funktionen är också framträdande i många andra utbildningssystem (t ex 

Barton och Levstik 2004). 

När det gäller elevers förhållande till historieundervisning och historia 

så tycks ungdomar intressera sig för den nära historien. Detta visade sig till 

exempel i undersökningen Youth and History (Angvik och Von Borries 1997) 

och i den uppföljande motsvarigheten i Sverige (Långström 2001). Johan 

Hansson (2010) såg samma intresse för samtidshistoria. Studier visar att 

elevers intresse väcks av ett innehåll som de känner till från sammanhang 

utanför skolans undervisning (jfr ”livsverlden” i Jensen 2003). Det intresse 

som elever ofta uppges ha för till exempel Förintelsen och andra kanoniska 

händelser under 1900-talet kan på så sätt tolkas som ett uttryck för 

händelsernas centrala plats i den offentliga historieförmedlingen. Den 

historieförmedling som sker utanför skolan har stor påverkan på ungas bild 

av det förflutna och hur de uppfattar ett historiskt förlopp eller händelse (jfr 

Weinburg et al 2007; Porat 2004). 

Elever tillskriver generellt kunskaper om historia ett värde. I 2002 års 

nationella utvärdering av kunskaper i årskurs 9 uppgav en stor andel av 

eleverna att det är viktigt att ha kunskaper i historia. Vad kunskap om 

historia ska användas till rådde det däremot olika uppfattningar om. Hälften 

av eleverna menade att historia behövdes för framtida studier, medan en 
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tredjedel menade att kunskaper om historia var bra att ha i ett framtida 

arbete (Berggren och Johansson 2006). Flera studier pekar på att unga 

tillskriver historia en moralisk funktion och att de betraktar det som viktigt 

att lära sig historia för att vi genom kännedom om det förflutna kan undvika 

att göra samma misstag om igen (t ex Ammert 2013; Olofsson 2011). Hans 

Olofsson (2011) och Vanja Lozic (2010) ser i sina undersökningar att 

eleverna ger uttryck för att kunskaper om historia är en del i utvecklingen av 

en allmänbildning. Olofsson drar slutsatsen att historia dels uppfattas som 

ett led i att erövra ett kulturellt kapital, men också att det är kunskap som 

ger tillgång till ett deltagande i samhällsdebatten. 

Även om forskning gett oss kunskap om elever och historie-

undervisning vet vi dock lite om hur elever på yrkesprogram uppfattar 

betydelsen av den kunskap som görs tillgänglig för dem genom historie-

undervisning. Det finns emellertid vissa studier av hur elever på 

yrkesprogram ser på undervisningen i allmänteoretiska ämnen och hur de 

resonerar kring den kunskap som de får och önskar i sin utbildning. 

PRAKTIKNÄRA STUDIER KRING ALLMÄNNA ÄMNEN PÅ YRKESPROGRAM 

I studier av yrkesutbildning finns resultat som pekar på ett motstånd mot 

skolan och mot allmänteoretiska ämnen (t ex Willis 1977; Högberg 2011; 

Hill 2007; se även Ambjörnsson 2004). I motsats till dessa menar Öhrn et al 

(2011) att det inte finns stöd för slutsatser om att elever på yrkesprogram 

skulle vara mindre intresserade av akademisk eller teoretisk kunskap. I ett 

antal svenska studier ger också elever uttryck för att teoretiska kunskaper i 

ämnen som svenska, matematik och samhällskunskap är betydelsefulla 

(Forsberg 2011; Korp 2012; Nylund och Rosvall 2011; Rosvall 2012). 

Eleverna kan se att kunskaperna är värdefulla på en framtida 

arbetsmarknad, men också att de har en nytta i form av allmänbildning och 

att det är kunskaper som ger dem en röst i samhället. Till exempel visar Per-

Åke Rosvall (2012) att eleverna betraktar kunskaper i matematik som ett sätt 

att anpassa sina kunskaper till en föränderlig arbetsmarknad, och i 

förlängningen som något som möjliggör en individuell karriär. Nylund och 

Rosvall (2011) betonar att elever på yrkesprogram uttrycker en ”vilja att få 

tillgång till mer generella kunskaper användbara även utanför yrkes-

praktiken, det vill säga för deltagande i samhället.”(s 94). Även Åsa Forsberg 

(2011) vänder sig i mot den ensidiga bilden av yrkeselever som ointresserade 

av teoretiska ämnen och samhällsfrågor, och lyfter i sin studie fram 
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yrkeselevers intresse för politik. Det finns vidare forskningsresultat som 

pekar på att det allmänteoretiska innehållet på yrkesprogrammen omformas 

i riktning mot horisontell kunskap (Hjelmér 2011; Högberg 2009; Nylund 

och Rosvall 2011). Det kan relateras till resultat som visar att elever 

upplever att undervisningen sker på en alltför elementär nivå (Korp 2012). 

STUDIENS VETENSKAPLIGA BIDRAG  

Den här avhandlingen bidrar med kunskap om hur ett enskilt ämne 

konstrueras i relation till utformningen av gymnasiet i sin helhet: hur ämnets 

konstitueras av och konstituerar dagens gymnasieutbildning. Kritiska och 

generaliserande – vertikala – kunskaper är centrala i uppfyllandet av gymna-

siets mål att förbereda för ett liv som aktiva samhällsmedborgare, ett mål 

som tonades ned i reformen Gy11. Sådana kunskaper är viktiga inte minst 

för elever på yrkesprogram, med tanke på de resultat som visar hur 

utbildning reproducerar en samhällsordning. Historieämnet bidrar till en 

kollektiv historisk referensram, och därmed till socialisation. Samtidigt 

ämnet ger ämnet möjligheter till kritisk kunskap, som individen kan använda 

för att öka inflytandet över sin egen tillvaro. Innehållet i ämnet är och har 

ofta varit omdiskuterat, vilket blir tydligt i ett historiskt perspektiv. Genom 

en kritisk granskning av det historieämne som konstruerats för 

yrkesprogrammen, bidrar avhandlingen med perspektiv på dagens 

historieämne. Avhandlingen ger också ytterligare kunskap om hur elever 

uppfattar historia och historieundervisning. 
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Teoretisk ansats 

 

En utgångspunkt för det här arbetet är att historia, och i en vidare be-

märkelse all kunskap, i sig inte är värdeneutral utan alltid rymmer 

ideologiska dimensioner. Skolämnet historia både formas av och bidrar till 

formandet av dominerande historiekulturer.7 Så långt befinner jag mig inom 

välbekanta områden för historiedidaktiker. Utöver detta vill jag pröva 

historieämnet i förhållande till strukturer i utbildningssystemet i en vidare 

bemärkelse, som även de skapar möjligheter och ramar för skolämnet 

historia. 

Utbildningssystem formas i komplexa samhällen där barn och unga 

inte främst lär genom att delta tillsammans med vuxna i arbete. Istället väljs 

kunskaper och förmågor ut och organiseras för att reproduceras i separata 

utbildningssystem. Det innehåll som väljs ut och principerna för hur detta 

innehåll organiseras, förmedlas och bedöms kan sammanfattas i begreppet 

läroplan (t ex Lundgren 1984a). Begreppet läroplan har flera betydelser. I 

det svenska språket är det en benämning på de formella dokument som 

reglerar skolans uppdrag. Inom utbildningsvetenskap används begreppet i 

en vidare bemärkelse och åsyftar större kulturella och samhälleliga samman-

hang som utgör förutsättningar och begränsningar för utbildning, både vad 

det gäller hur den organiseras och vilken kunskap som uppfattas som 

central att förmedla till nästa generation. 

Bakom en läroplan finns en uppsättning principer som tillsammans 

kodifierar hur och vilken kunskap som väljs ut, samt hur kunskap 

organiseras och förmedlas i utbildning (Bernstein och Lundgren 1983). En 

sådan kod, även kallad läroplanskod, formas av ”… existerande materiella 

och kulturella villkor samt föreställningar om utbildning i olika politiska, 

administrativa och pedagogiska processer” (Lundgren 1979, s. 22). Vilka 

                                                             
7 Peter Aronsson definierar historiekultur som "de artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med 
referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, 
nutid och framtid" (2002, s 189). Ett nära liggande begrepp är historiemedvetande. Historiemedvetande har 
en central funktion i ämnesplanerna för historia i dagens svenska skola. I ämnesplanen för gymnasiet anges 
att: ”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 
historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse 
av hur historia används”. Begreppet kan sägas beteckna den individuella upplevelsen av en historiekultur och 
rör således individens förståelse av relationen mellan dåtid, nutid och framtid. 
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mål som ska uppnås, vilket innehåll undervisningen ska ha samt hur den ska 

genomföras är alltså frågor som ligger bakom utformningen av en läroplan 

eller ämnesplan i konkret bemärkelse, frågor som måste besvaras i alla 

samhällen och i alla tider (jfr Tyler 1969 [1949]). Vidare är svaren ett uttryck 

för makt genom att läroplanen reglerar olika samhällsgruppers tillgång till 

kunskap och förmågor.8 Vilka kunskaper vi har är i sin tur något som är 

intimt förknippat med vem vi är. Såsom utbildningssociologen Michael F. 

D. Young betonar, är frågor om kunskap inte neutrala: 

Questions about knowledge always take us back to some of our most basic 
assumptions about what it is to be educated or to educate someone; they are, in 
the broadest sense, philosophical and political questions about who we are and 
what we value (Young 2008, s. xvi). 

Läroplanens innehåll och organisation svarar mot utbildningens mål. Ett 

sätt att tala om målen är i termer av funktion. Gert Biesta (2009) har 

formulerat tre centrala funktioner som utbildning har att fylla: kvalifikation, 

socialisation och subjektifiering. Denna tredelning tillämpas i avhandlingens 

första delstudie där de fungerar som idealtyper i analysen av de mål som 

formulerades för allmänna ämnen. Funktionerna ska dock inte betraktas 

som varandra uteslutande, utan är i någon grad ständigt närvarande i 

utbildning. Den första funktionen, kvalifikation, handlar om att de som lär 

sig får kunskaper, färdigheter och förståelser som tillåter dem att ”göra 

någonting”. Kvalifikation har stark anknytning till ekonomisk nytta. 

Kvalifikation handlar dock också om den kunskap och de kompetenser 

unga behöver för medborgarskap och för att fungera i samhället. 

Socialisation handlar om hur människor blir en del av sociala, kulturella och 

politiska ordningar. Detta kan ske med en uttalad ambition, som till exempel 

genom mål om värdegrund i läroplanen som intentionellt vävs in i 

undervisningen. Socialisation sker också outtalat, genom dolda praktiker i 

utbildningens praxis, något som bland annat analyserats i termer av ”den 

dolda läroplanen”9. Utbildningens socialiserande funktion har stor betydelse 

för reproduktionen av ett samhälles kulturella mönster och traditioner. Den 

                                                             
8 Foucault beskriver att ”…fördelningen av utbildning, liksom vad utbildningen tillåter och förhindrar, följer 
de linjer som har dragits upp genom distansering, motsättningar och sociala strider. Varje utbildningssystem 
är ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och därmed också de 
kunskaper och den makt som de bär med sig.” (Foucault 1993 [1971], s. 31). 
9 Den dolda läroplanen betecknar de kunskaper som elever tillägnar sig genom att anpassa sig till de outtalade 
krav och förväntningar som finns i undervisning och utbildning. I svensk forskning är begreppet ”dold 
läroplan” främst förknippat med Donald Broadys (1981) arbete Den dolda läroplanen. Begreppet formulerades 
först av Philip W Jackson (1968) i sin studie Life in Classrooms. New York: Holt, Rinehart & Winston. 
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tredje funktionen, subjektifieringen, berör det individuella subjektblivandet 

– att bli ett eget subjekt. Möjligheterna till subjektifiering i utbildning är om-

stridda, dock finns ett normativt ideal om att utbildning bör bidra till att 

elever i subjektifieringsprocessen blir mer autonoma och självständiga i sitt 

tänkande och handlande (Biesta 2009, s. 39ff). 

I den här avhandlingen undersöks utbildning i relation till samhället 

och de villkor som möjliggör dess utformning.10 Jag utgår från att historie-

ämnet för yrkesprogrammen konstrueras i processer i olika sammanhang och 

på olika nivåer i utbildningssystemet. Genom sitt fokus på innehållsfrågor 

kan studien placeras inom ett forskningsområde som studerar ”curriculum 

as content” (Forsberg 2007, s. 11). Detta är med andra ord en ämnes-

didaktisk studie som fokuserar på hur konstruktionen av ett enskilt ämne är 

grundad i värderingar om vad som är viktiga och eftersträvansvärda 

utbildningsmål.  

LÄROPLANSARENOR OCH PEDAGOGISK DISKURS 

När läroplaner är studieobjekt är det vanligt att forskare gör analytisk 

skillnad mellan olika nivåer, arenor eller fält där läroplaner formuleras, 

konstrueras, rekonstrueras, uttolkas, överförs, erfars etcetera.11 Val av 

begrepp varierar beroende på forskningsfrågan och den epistemologiska 

utgångspunkten. Ett sätt att föreställa sig hur en läroplan formuleras och 

uttolkas är att det sker centralt (på en formuleringsarena), lokalt (i lärares 

uttolknings- och omformningsprocesser), i praktiken (den undervisning som 

realiseras) och slutligen, i målet för hela läroplansprocessen, hos eleven (jfr 

Lundgren 1979). Inte sällan används begrepp som definierar olika 

läroplansarenor för att visa på inkonsistens mellan olika nivåer och att den 

kunskap eleverna slutligen tillägnar sig ligger långt från de intentioner som 

                                                             
10 Det är en beskrivning som anknyter till den ramfaktorteori som formulerades av Urban Dahlöf efter 
arbetet med en reanalys av data från försöksverksamheten inför grundskolereformen. Dahlöf belyste 
betydelsen av ramar - utanför lärarens kontroll – som utgör förutsättningar och begränsningar för vilka 
resultat som är möjliga i undervisningsprocessen (Lundgren 1984b, s. 69ff). Ulf P. Lundgren utvecklade 
ramfaktorteorin i sociologisk riktning och menade att målet med läroplansteori är att ”bygga upp en kunskap 
om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett visst samhälle och en viss kultur” 
(Lundgren 1979, s. 20). 
11 I svensk såväl som anglosaxisk läroplansorienterad forskning används olika begrepp, beroende på vilka 
sociala kontexter man vill belysa. Några olika exempel är Brandtzaeg Gundem (2012), Perspektiv på laereplanen; 

Goodlad (1979) Curriculum inquiry : the study of curriculum; Nygren (2011) History in the service of man kind. I dessa 
arbeten laboreras exempelvis begrepp som Ideological curriculum, intended curriculum, formalised curriculum, perceived 
curriculum, experienced curriculum. 
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formulerades på policynivå. De mål och syften som formuleras i en social 

kontext realiseras inte omedelbart i en annan (jfr Westbury 2008).12 

Utbildningssociologen och läroplansteoretikern Basil Bernsteins 

arbeten har under forskningsprocessen successivt fått allt större betydelse. 

Analyserna i två av delstudierna (II och IV) och avhandlingens slutanalys 

bygger på teorier och begrepp som formulerats av Bernstein (1990; 2000). 

Genom att utgå från Bernsteins arbeten fick jag tillgång till teoretiska 

verktyg för att tänka kring relationen mellan mikro- och makronivå och 

kring konsekvenserna av hur kunskap fördelas genom utbildning. 

Bernstein (2000) erbjuder en modell som illustrerar hur tillgång till 

kunskap medieras. Han benämner modellen pedagogic device och definierar 

arenor för produktion, rekontextualisering och reproduktion av kunskap.13 

Kunskap konstrueras och förmedlas i modellen i enlighet med en viss 

pedagogisk kod, där koden utgörs av regler för klassifikation och inramning. 

För att kunskapen ska vara tillgänglig för mottagaren i undervisnings-

praktiken måste hen ha erfarenhet av de igenkänningsregler och 

realiseringsregler som är inbäddade i en pedagogisk diskurs, som formas av 

en pedagogisk kod, vilken utgörs av klassifikation (igenkänningsregler) och 

inramning (realiseringsregler). Bernstein gör vidare skillnad mellan två 

former av kunskap – vertikal och horisontell diskurs – som har separata 

uttryck, strukturer och funktioner: teoretisk och abstrakt kunskap som 

organiseras vertikalt och vardaglig kunskap som är horisontellt organiserad. 

Läroplansarenorna i Bernsteins modell är produktionsarena, 

rekontextualiseringsarena och reproduktionsarena. Dessa begrepp kan 

användas för att förstå hur expertkunskaper, förmågor, kompetenser och 

praktiker från en specifik disciplin eller domän väljs ut och omformas eller 

pedagogiseras till skolkunskap och skolpraktiker (Wheelahan 2010, s. 30). 

Under en sådan process rekontextualiseras kunskap från en produktions-

arena till en specifik pedagogisk diskurs. Det sker ett urval bland all den 

kunskap och de praktiker som uppfattas som historia, och rekontextua-

                                                             
12 I föreliggande arbete betraktas den text som kursplanen och historieundervisningen utgör som något som 
konstrueras och får en mening i mötet med läsaren, i det här fallet läraren eller eleven (Barthes 1977 [1967]). 
Jag gör med andra ord inga anspråk på att utvärdera hur väl den formella läroplanen (som jag förstår den) 
förstås av lärarna och eleverna (som jag förstår deras utsagor). Min undran rör istället frågor kring vilken 
betydelse historiekursen har för eleverna, vad vi kan förvänta oss av vad kunskaperna i historia ska ”göra” 
med eleverna och varför just den kunskapen finns representerad i läroplanen. 
13 Arenan för rekontextualisering består enligt Bernstein (2000, s 115) av, 1: en officiell 
rekontextualiseringsarena som domineras av staten som där skapar en officiell pedagogisk diskurs och därtill 
oftast också, 2: en pedagogisk rekontextualiseringsarena som utgörs av agenter som t ex lärarutbildare, 
läromedelsförfattare och media specialiserad på utbildning. I min tillämpning av begreppet 
rekontextualiseringsarena gör jag inte den särskiljningen. 
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liseringsprincipen styr hur kunskap delokaliseras från den arena där den 

producerades och omlokaliseras till läroplanen (Bernstein 2000, s. 113). 

Bernstein menar att vi måste skilja mellan å ena sidan ämnet historia (i 

Bernsteins exempel fysik) som aktiviteter på den arena som producerar 

diskursen och å andra sidan historia som en pedagogisk diskurs (Bernstein 

2000, s. 34). 

Pedagogic discourse is constructed by a recontextualising principle which 
selectively appropriates, relocates, refocuses and relates other discourses to 
constitute its own order. In this sense, pedagogic discourse can never be 
identified with any of the discourses it has recontextualised. (Bernstein 2000, s 
33) 

Med andra ord, historia som en pedagogisk diskurs rymmer ett begränsat 

urval från kunskapsområdet historia, och dessutom också principer och 

praktiker från andra områden är just historia. Till exempel rymmer ämnes-

plan, undervisning och lärande i historia diskurser kring bedömning och 

betygssättning eller diskurser kring en viss typ av uppförande i 

undervisningssituationen. Detta har mycket litet att göra med historia som 

kunskapsområde, men det får konsekvenser för vad skolämnet historia 

rymmer vid en given tidpunkt. Rekontextualiseringsarenan och de processer 

som pågår där är betydelsefulla i delstudie II, där fokus ligger på 

rekontextualisering av historia till en pedagogisk diskurs i form av 

historiekursen för yrkesprogrammen. 

I klassrumspraktiken, reproduktionsarenan, mäts eleverna i relation 

till utvärderingsregler (evaluative rules). Delstudie IV genomförs på 

reproduktionsarenan och där undersöks hur eleverna uppfattar den kunskap 

som distribueras till dem i historieundervisningen. Eleverna måste kunna 

avkoda reglerna i den pedagogiska diskursen för att de ska kunna förstå och 

tillägna sig kunskaper och realisera dessa kunskaper på ett sätt som 

uppfattas och erkänns som legitimt. Beroende på erfarenheter från hem och 

skola har eleverna varierande förutsättningar att känna igen skolans regler 

(Bernstein 2000, s. 105). 

PEDAGOGISK KOD, KLASSIFIKATION OCH INRAMNING 

Bernstein beskriver i generella termer en pedagogisk kod som en reglerande 

princip, eller en bakomliggande logik, som styr urval och integrering av 

relevanta meningar, och hur och i vilket sammanhang de meningarna 

realiseras. Koden förmedlas och integreras outtalat och legitimerar 



 

21 
 

kunskaper, meningsinnebörder och former för realisering. Att vissa 

kunskaper och former för realisering är legitima innebär samtidigt att det 

finns andra som betraktas som illegitima. De mål, innehåll och kriterier för 

bedömning som definieras i en läroplan uppfattas ofta som just det mest 

legitima urvalet. Ett sätt att beskriva det är att koden osynliggör andra 

alternativ och att den symboliska makt som uttrycks igenom principen inte 

alltid är synlig för aktörerna (Bernstein 2003 [1990], s. 14f). Koden utgörs av 

regler som sammanfattas i de teoretiska begreppen klassifikation och 

inramning. 

Klassifikation beskriver hur starkt en kategori är särskild från andra 

kategorier. Styrkan i klassifikation upprätthålls av makt, och blir framför allt 

synlig när gränserna utmanas. Skolämnet matematik är ett exempel på ett 

starkt klassificerat skolämne. Det har en unik karaktär, med ett eget språk 

och starka gränser till de flesta andra skolämnen. Samhällskunskap har en 

svagare klassifikation. Innehållet hämtas från ett flertal olika akademiska 

discipliner och ämnet har svaga gränser i förhållande till andra skolämnen 

som sociologi, media, religion eller historia. Klassifikation kan studeras i 

olika sammanhang, till exempel hur gränser konstrueras och upprätthålls 

mellan kunskapsområden, men också sociala grupper som åldersgrupper 

eller socio-ekonomiska klasser. Klassifikation är svaret på frågan om vad och 

styrkan är relaterad till graden av isolering mellan en kategori och andra 

kategorier (Bernstein 2000, s. 5ff). 

Inramning beskriver istället hur relationer är reglerade inom en 

kontext. Med inramning berörs vem som kontrollerar vad i processen, vilka 

relationer som är närvarande och hur kommunikationen regleras. I 

undervisnings-/lärandeprocessen handlar det om sekvensering av kunskap, 

förväntad inlärningstakt, utvärdering och bedömning av kunskap. Stark 

inramning betyder att läraren kontrollerar processen, medan svag inramning 

ger eleven större kontroll (Bernstein 2000, s. 11f). Intern kontroll varierar 

med möjligheterna att påverka undervisningen, till exempel elevers 

inflytande över när en examination ska ske, eller över examinationsform. 

Läroplan, ämnesplan och kursplan kan definieras som en extern kontroll av 

praktiken i klassrummet. Styrkan i inramningen varierar till exempel med i 

vilken grad kursplanen definierar innehåll, form, tidsramar och 

betygskriterier och i vilken utsträckning den ger utrymme för påverkan av 

lärare och elever. Likaså ökar nationella prov inramningen av 

undervisningen. 



 

22 
 

 

VERTIKAL OCH HORISONTELL DISKURS 

I Bernsteins senare arbeten för han in begreppen vertical och horisontal 

discourse (vertikal och horisontell kunskap) som teoretiska verktyg för att skilja 

mellan två former av kunskap, och för att analysera konsekvenserna av hur 

olika kunskapsformer fördelas socialt. Den vertikala kunskapen 

kännetecknas av att vara abstrakt, begreppslig och teoretisk och är kunskap 

som kan användas i olika sammanhang. Det är de former av kunskap som 

ger tillgång till nya tankar, till makt och till samhällets samtal om samhället. 

Den horisontella kunskapen kännetecknas av att den ger svar på frågor om 

hur det är och denna vardagliga kunskap är lokal, segmenterad och 

kontextberoende (Bernstein 2000, s. 157). Eftersom den är bunden till en 

kontext kan den inte enkelt användas i andra kontexter. Vilket utrymme 

dessa kunskapsformer får i läroplanen för olika grupper i 

utbildningssystemet är viktigt och får konsekvenser för samhälle och individ 

eftersom fördelningen av abstrakt och teoretisk kunskap är en förutsättning 

för demokrati (Bernstein 2000, Wheelahan 2010). Vilka kunskaper som får 

utrymme i en historiekurs för yrkesprogrammen (som är fokus i delstudie 

II) reglerar med andra ord elevernas tillgång till en viss kunskap. Eleverna 

har varierande möjligheter att känna igen och återskapa kunskaperna 

beroende på tidigare erfarenheter från hem och skola. I delstudie IV 

används vertikal och horisontell kunskap som idealtyper i analysen av den 

betydelse eleverna formulerar kring kunskap om historia. I delstudien 

diskuterar jag också de sociala konsekvenser av hur vertikal kunskap görs 

tillgänglig för elever på yrkesprogram. 

DISKURSBEGREPPET 

Avslutningsvis vill jag förtydliga hur jag använder diskursbegreppet i 

avhandlingen. Jag fokuserar i avhandlingstexterna på ”talet om” 

historieämnet och historieundervisning, om kunskap och utbildning som 

framkommit hos elever, lärare, historiker, historiedidaktiker, tjänstemän och 

politiker i de olika empiriska material som legat till grund för delstudierna. 

Diskursbegreppet används på tre olika sätt. För det första används termen 

diskurs för att allmänt beteckna ett sätt att tala om något, röster som hörs i 

en fråga och föreställningar om innebörder och meningsbetydelser (se 
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delstudie III). För det andra används begreppet ”pedagogisk diskurs” och 

när så görs avser jag den specifika betydelse det har i Bernsteins teorier. 

Historia som en pedagogisk diskurs ska med andra ord förstås som den 

förändring historia genomgått när det förvandlas till undervisning i 

reproduktionsfältet och konstrueras i enlighet med en underliggande 

pedagogisk kod.14 Till sist förekommer begreppen ”vertikal diskurs” och 

”horisontell diskurs”, och även de används i den betydelse som Bernstein 

ger dem (se delstudie IV). I likhet med Bernstein använder jag också 

”esoterisk”, ”teoretisk” och ”abstrakt” för att beteckna den vertikala 

diskursen och ”vardaglig” och ”kontextbunden” för att beteckna den 

horisontella diskursen. 

Att användningen av begreppet ”diskurs” skiljer sig åt delstudierna 

emellan, och även utelämnas i en av delstudierna (delstudie I) där jag istället 

använder begrepp som ”föreställningar om” och ”tal om” motsvarande den 

första allmänna definitionen av diskurs ska förstås mot bakgrund av den 

process avhandlingsarbetet utgör. Delstudie I och III färdigställdes i ett 

tidigt skede av forskningsprocessen. Det var först i arbetet med delstudie II 

och IV som de teoretiska begreppen klassifikation och inramning, 

pedagogisk diskurs och vertikal och horisontell diskurs (Bernstein 2000) 

användes analytiskt, något som också motiverade en teoretiskt grundad 

användning av ”diskurs”. 

                                                             
14 Bernstein är närmast förknippad kritisk realism, eller, som i Young (2008), med social realism där det 
sociala betecknar människans roll i kunskapsproduktion och realism understryker kunskapers 
kontextoberoende. Bernsteins teorier har dock också använts i studier som utgår från socialkontruktionistiska 
grundantanganden. Bernstein influerades av tankar från Foucault vilket syns i arbetet med the pedagogic device 
och med pedagogisk diskurs (PD), där instructional discourse (ID) är underordnad regulative discourse (RD): PD = 
ID/RD (Singh 2013). 
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Design, material och metod 

 

I avhandlingen möts historiedidaktik, läroplansteori och utbildningshistoria. 

Det är en ämnesdidaktisk studie som problematiserar innehållsfrågan och 

betydelsen för individ och samhälle och som spårar historiciteten i ett visst 

innehåll i en viss form av utbildning. Metodologiskt har jag hämtat 

inspiration från den inriktning som går under benämningen kritisk 

diskursanalys. En diskurs, i det här fallet historieämnet och historie-

undervisning, reflekterar en sociokulturell praktik, samtidigt som den 

reflekteras i samma praktik och därmed påverkas i en dialektisk process. 

Genom att tala om och beskriva världen på ett visst sätt påverkar vi världen, 

samtidigt som vad som är möjligt att tala om begränsas och möjliggörs av 

en sociokulturell praktik (jfr Bergström och Boréus 2005; Winther 

Jörgensen Philips 2000; Fairclough 2010). De olika delstudierna kan sägas 

undersöka olika agenters produktion och konsumtion av historiekursen på 

olika arenor, där dessa processer hela tiden sker i relation till kontexter som 

till exempel utbildningssystem och utbildningsideologi, historia som 

kunskapsområde och historia som skolämne. 

DESIGN 

För att undersöka och kritiskt granska talet på olika läroplansarenor om 

historieämnet på yrkesprogram har fyra delstudier utformats som 

korresponderar mot avhandlingens forskningsfrågor. Läroplansarenorna i 

designen kan definieras som avsedd respektive formell läroplan, som utgör två 

undernivåer till formuleringsarenan, och uppfattad respektive erfaren läroplan, 

som utgör två undernivåer till realiseringsarenan. På dessa fyra läroplans-

arenor analyseras dels de föreställningar om betydelse som framkommer 

kring historiekursen för yrkesprogrammen, och dels historiken bakom de 

föreställningar och idéer som ligger inbäddade i motiven för historieämnets 

plats i den gymnasiala yrkesutbildningen. Tillsammans utgör resultaten från 

delstudierna underlaget för de slutsatser jag drar när jag diskuterar studiens 

syfte och övergripande frågeställning i slutdiskussionen. 
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Tabell 1 Design: delstudier, läroplansarenor och frågeställningar 

 

DELSTUDIE LÄROPLANSARENA FRÅGESTÄLLNING 

I 
Formuleringsarena: avsedd läroplan 
Produktionen av övergripande policy i 
historisk belysning 
 

Hur har de icke-yrkesinriktade skolämnena 
diskuterats på policynivå under 
efterkrigstiden och vilka betydelser har 
historieämnet tillskrivits? 
 

II 
Formuleringsarena: formell läroplan 
Produktionen av specifik läroplanstext 
 

Vilka aspekter av kunskap om historia 
omformas till en pedagogisk diskurs för 
yrkesprogrammen? 
 

III 
Realiseringsarena: uppfattad läroplan 
Hur lärare uppfattar och omformar av 
läroplanen 
 

Hur förstår lärare historiekursen? 

IV 
Realiseringsarena: erfaren läroplan 
Vad elever erfar av den praktiserade 
läroplanen 

Vad ger elever uttryck för i deras tal om 
historiekursen och historieundervisningen? 

 

MATERIAL OCH METOD 

Källmaterialet som avhandlingen bygger på kan delas in i två huvudsakliga 

kategorier: källmaterial som samlats in genom att jag gjort ett urval av redan 

befintliga texter, och källmaterial som jag skapat genom att organisera och 

genomföra intervjuer med lärare och elever. I arbetet med både att samla in 

och att producera källmaterial har ställningstaganden avseende urval och 

avgränsningar varit nödvändiga. 

Ett urval av befintliga texter 

Ett källmaterial skapar man som forskare i någon mån alltid beroende på 

var man riktar intresset, vad som väljs ut och vad som väljs bort. De 

befintliga källmaterial som ingår i avhandlingens delstudier är av olika 

karaktär. Delstudie I bygger på offentligt tryck, som statliga offentliga 

utredningar (SOU) och propositioner, som publicerats mellan 1948 och 

2009. Källmaterialet till den första delstudien består av texter producerade 

inom en specifik genre, där de ansvariga för texterna noggrant tänkt igenom 

innehåll och form. Texterna lämpar sig därför väl som källmaterial i en 

studie som vill klarlägga vilka dominerande idéer som vid olika tidpunkter 

legat till grund för de allmänna ämnenas plats i yrkesutbildningen och ger 

möjlighet till analys av kontinuiteter och förändringar. 
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Delstudie II baseras på Skolverkets arkiv där man återfinner 

handlingar som producerades av den arbetsgrupp som formulerade en ny 

ämnesplan och nya kursplaner i historia för gymnasiet i 2011 års reform. 

Källmaterialet till den andra delstudien har jag upprättat genom att gå 

igenom och samla in alla delar som rör historieämnet i Gy11 i skolverkets 

arkiv. Dessa texter utgörs av större och mindre fragment av en process: 

mötesanteckningar, samman- fattningar av gruppdiskussioner, utkast, 

formell och informell respons på förslag på ämnes- och kursplan. Till 

skillnad från texterna i delstudie I bär dessa texter tydliga spår av olika idéer 

och motsättningar som inte är synliga i den slutliga versionen av det 

formella styrdokumentet. Samtidigt är det just fragment av en process och 

jag är medveten om att många resonemang och överväganden av olika 

aktörer i processen inte kan synliggöras genom de texter som är föremål för 

analysen i delstudie II. 

Att skapa källmaterial via intervjuer 

Förutom ett källmaterial som består av befintliga texter baseras 

avhandlingen även på källmaterial som jag upprättat genom att genomföra 

intervjuer. I arbetet med att samla in ett källmaterial som baseras på 

intervjuer har jag som forskare en tydlig påverkan på vilket material som 

produceras i processen. Vem frågar jag, vad frågar jag efter och hur frågar 

jag? Försöker jag föra ett öppet samtal, eller har jag tydliga frågor som alla 

ställs under intervjun? Det handlar med andra ord om vilken roll jag antar 

och i vilken utsträckning jag styr textproduktionen. Genomförandet av de 

intervjuer som ligger till grund för delstudie III (lärarintervjuerna) och 

delstudie IV (elevintervjuerna) skiljer sig åt på ett flertal punkter. 

De individuella intervjuerna med de fem lärarna hade en öppen 

struktur. Lärarna arbetade vid tre olika skolor och hade arbetat som 

historielärare i minst fem år. De hade en variation av kombinationer av 

andra ämnen, varav kombinationen historia och samhällskunskap återkom 

hos två av lärarna. Jag organiserade intervjuerna så att kursplanen i historia 

för yrkesprogrammen ställdes i centrum av intervjun och lärarna fick läsa 

och högt reflektera över texten, en metod som jag blivit inspirerad till från 

”think aloud protocol” (jfr Ericsson och Simon 1993; Gottlieb och 

Wineburg 2012). Däremot, som jag framhåller i delstudie III, gjorde jag inga 

anspråk på att fånga lärarnas kognitiva processer i realtid, en ambition som 

är vanlig i tillämpningen av metoden ”think aloud protocol”. Genom att låta 
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intervjuerna utgå från texten ville jag undvika att rikta lärarnas upp-

märksamhet åt något håll, vilket hade varit fallet om jag formulerat 

intervjufrågor. Informanterna fick istället läsa texten högt, och samtidigt 

med jämna mellanrum verbalisera de tankar som uppstod i mötet med 

texten. En konsekvens av metoden var en stor variation i det källmaterial 

som skapades i de fem intervjuer som genomfördes, vilket gjorde att analys-

arbetet blev omfattande. Intervjuerna med lärarna varade mellan 1,5 och 2 

timmar och transkriberades sedan i sin helhet. 

Jag genomförde nio gruppintervjuer med totalt 46 elever. Under 

intervjuerna, som genomfördes i ett avskilt rum under lektionstid, utgick jag 

från en intervjuguide med frågor. Även om frågorna inte nödvändigtvis 

introducerades i samma ordning i alla intervjuer, och att de följdfrågor jag 

ställde varierade, var intervjuerna organiserade kring teman som utan större 

svårigheter kunde sammanställas för materialet som helhet. Syftet var att 

fånga elevröster kring historieundervisning på yrkesprogram. För att 

försäkra mig om att uppnå en viss spridning bestod urvalet av eleverna i två 

undervisningsgrupper från Hantverksprogrammet (HV) respektive Bygg- 

och anläggningsprogrammet (BA). Grupperna undervisades av två olika 

historielärare. De elever som ingick i undersökningen avvek från rikssnittet 

för elever på programmen genom att de hade ett högre genomsnittligt 

meritvärde från grundskola och högre andel med minst en förälder med 

högre utbildning. Jag ville undvika att någon elev skulle känna sig 

exkluderad och erbjöd därför alla elever i respektive klass att delta i 

intervjuerna. Intervjuerna med elevgrupperna varade mellan 35 och 55 

minuter och en första analys gjordes genom att jag lyssnade på intervjuerna 

upprepade gånger. Därefter transkriberades allt som inte uppenbart föll 

utanför intervjuns huvudsakliga innehåll. 
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Tabell 2 Design: delstudie, läroplansarena och källmaterial 

 

DELSTUDIE LÄROPLANSARENA KÄLLMATERIAL 

I 
Formuleringsarena: avsedd läroplan 
Produktionen av övergripande policy 
i historisk belysning 
 

Offentligt tryck 

II 
Formuleringsarena: formell läroplan 
Produktionen av specifik 
läroplanstext 
 

Skolverkets arkiv 

III 
Realiseringsarena: uppfattad läroplan 
Hur lärare uppfattar och omformar 
av läroplanen 
 

Intervjuer med 5 lärare 

IV 
Realiseringsarena: erfaren läroplan 
Vad elever erfar av den praktiserade 
läroplanen 

Gruppintervjuer med 46 elever på BA 
respektive HV 

 

Analysmetod 

Analyserna i de olika delstudierna har genomförts med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkter och begrepp som definieras i respektive delstudie. Detta 

arbete har dock sett olika ut. I delstudie I och III var processen till stor del 

induktiv. I arbetet med källmaterialet skapade jag successivt kategorier, som 

i sin tur relaterades till teoretiska begrepp, för att sedan åter omarbetas i en 

process som kan liknas vid en hermeneutisk cirkel. I delstudie II och IV var 

de teoretiska begreppen centrala redan tidigt och analysarbetet inriktades på 

de resultat som kunde genereras med hjälp av just dessa begrepp. 

Genomgående för delstudierna är att jag analyserat texterna med en 

strävan efter att identifiera centrala idéer och sätt att tala samt att relatera 

dessa till vidare kontexter. De enskilda aktörerna är således inte i 

huvudfokus i min analys, något som resulterat i att aktörer och agenter inte 

betonas i de första två delstudierna, och att jag i de andra två delstudierna 

inte klarlägger relationen mellan tal och aktör. 

Representation och etiska överväganden 

I arbetet med intervjumaterialet har jag bearbetat de ”talade texterna” så att 

de språkligt liknar skriven text för att öka läsbarheten och för att framställa 

informanternas utsagor respektfullt. Det innebär dock inte att jag tagit bort 
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alla talspråksuttryck i återgivningen. Delstudie III presenteras i en 

engelskspråklig artikel och här har jag arbetat för att hitta formuleringar som 

ger rätt mening och ton åt lärarnas utsagor, snarare än att översätta 

ordagrant. Texterna som är författade på engelska har genomgått 

professionell språkgranskning. Ändringar i citat har på förslag från 

språkgranskare gjorts först efter det att jag noga övervägt förskjutningar i 

betydelser. Ett annat övervägande jag kontinuerligt gjort är hur jag 

representerar yrkeselever. Jag har till exempel försökt undvika att falla in i 

den beskrivning som finns om pojkar på yrkesprogram som ointresserade 

av skola och allmänteoretiska ämnen (jfr tidigare forskning). 

Studien har inte etikprövats eftersom den inte innefattar behandling 

av känsliga personuppgifter (jfr personuppgiftslagen SFS 1998:204). De 

informanter som intervjuades i delstudie III och IV fick i enlighet med 

etikprövningslagen (SFS 2003:460) tydlig information om att deltagandet var 

frivilligt, att de hade rätt att när de ville, utan att motivera sitt beslut, välja att 

avbryta, att de skulle avidentifieras och att informationen inte skulle 

användas i något annat syfte än forskning. Denna information fick de 

skriftligt och muntligt innan intervjuerna genomfördes. De elever som 

deltog var mellan 17 och 19 år och kunde därmed själva samtycka till 

medverkan. Samtliga informanter som intervjuats i studien har gett sitt 

skriftliga samtycke. Det finns dock anledning att problematisera elevernas 

informerade samtycke. Eftersom intervjuerna genomfördes under 

lektionstid kan det ha varit svårt för eleverna att kunna skilja mellan 

deltagande i undervisningskontexten och deltagande i forskningskontexten. 

Genom sina sätt att svara och samtala i intervjusituationen gav dock 

eleverna intryck av att vara bekväma med att delta. Audiofilerna från 

intervjuerna och det transkriberade materialet har efter att jag genomfört 

analyserna raderats från min arbetsdator och sparats på en enhet som 

förvaras på Institutionen för idé- och samhällstudier. 

Reflektioner 

Forskningsprocessen låter sig inte beskrivas i termer av en rät linje. 

Insamlingen av källmaterial, analys och presentation av resultat har snarare 

gått i cirklar, där arbetet med en delstudie påverkat inriktningen på en annan 

delstudie. Tanken om att genomföra delstudier av historieämnet för 

yrkesprogrammen på olika läroplansarenor har dock varit studiens 

sammanhållande idé sedan starten. Formatet sammanläggningsavhandling 
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har medfört såväl nackdelar som fördelar. En positiv aspekt är den process 

varje delstudie måste genomgå i och med författandet av ett artikelmanus 

och bearbetningen av den respons som kommer från anonyma granskare. 

Med hjälp av synpunkterna har texterna förbättrats och jag har genom 

kritiken utvecklat mina tankar kring utgångspunkter jag haft och val jag 

gjort. En svårighet har varit att tvingas att presentera resultaten från 

delstudierna i enskilda artiklar, som är sig själva nog, och förhålla mig till 

kritik och synpunkter som inte tagit hela avhandlingsprojektet i beaktande. 

Genom att skriva artiklar frånhänder man sig också möjligheten att justera i 

enskilda delar när tankarna kring studiens helhet klarnat mot slutet av 

forskningsprocessen. 

I processen med att bearbeta synpunkter från externa granskare har 

jag ofta reflekterat över olika utbildningsvetenskapliga forskningstraditioner 

och historiedidaktiska teoretiska imperativ. Det är uppenbart att det talas 

olika epistemologiska språk och att kunskap inte alltid äger en generell 

legitimitet. De kunskapsanspråk jag gör i avhandlingen handlar inte främst 

om att formulera generaliserbar kunskap. Som jag ser det består värdet av 

min studie dels av att jag genom studiet av något partikulärt skapar mer 

kunskap kring något vi vet lite om (historieundervisning på yrkesprogram), 

och dels av att jag ger ett bidrag till samhällets konversation kring vad vi vill 

uppnå med utbildning och vilket innehåll den fylls med. Genom att 

expandera tankarna kring just historieämnet på yrkesprogrammen, med 

utgångspunkt i empiriska undersökningar, utgör avhandlingens resultat ett 

sådant bidrag. 
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Avhandlingens delstudier 

 

Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att på olika 

läroplansarenor undersöka och kritiskt granska talet om historieämnet på 

yrkesprogram I detta avsnitt redovisas de empiriska resultaten från 

respektive artikel. De fyra artiklarna korresponderar mot varsin av de fyra 

forskningsfrågorna: Hur har de icke-yrkesinriktade skolämnena diskuterats 

på policynivå under efterkrigstiden och vilka betydelser har historieämnet 

tillskrivits? Vilka aspekter av kunskap om historia omformas till en 

pedagogisk diskurs för yrkesprogrammen? Hur förstår lärare historiekursen? 

Vad ger eleverna uttryck för i sitt tal om historiekursen och 

historieundervisning? Sammantaget bidrar resultaten till en ökad kunskap 

om historieämnet och historieundervisningens roll för individ och samhälle. 

Till nytta eller onytta: Argument rörande allmänna ämnen i ungas yrkesutbildning i 

efterkrigstidens Sverige 

Delstudie I var en kritisk granskning av olika sätt att förstå vilka funktioner 

allmänna ämnen fyller i läroplanen för yrkesprogram som framkommit 

under efterkrigstiden i utbildningspolitiska dokument. Genom studien 

erbjöd jag en tolkning av hur vi kan förstå att historieämnet infördes i 

gymnasiets yrkesprogram samtidigt som andelen allmänna ämnen 

minskades till förmån för yrkesämnen. Studien fokuserade på de betydelser 

som tillskrivits allmänna ämnen i svensk yrkesutbildning under 

efterkrigstiden. Källmaterialet bestod av offentligt tryck: SOU och 

propositioner publicerade mellan 1948 och 2009. Analysen genomfördes 

med hjälp av begreppen kvalifikation, socialisation och subjektifiering som 

står för tre utbildningsfunktioner. Resultaten visade att den successivt ökade 

betydelse som allmänna ämnena tillskrevs i yrkesutbildningen bröts i och 

med den liberalkonservativa regeringens proposition år 2009. De allmänna 

ämnena ansågs kvalificera och socialisera unga för en framtid som 

samhällsmedborgare samt bidra till deras självständighet och kritiska 

förmåga. I ännu högre grad tillskrevs de allmänna ämnena en kvalificerande 

funktion för elevernas framtida yrkesliv i en ekonomi och en värld som 
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sades vara präglad av ökande internationalisering, globalisering och 

mångkulturell sammansättning. Behovet av allmänna ämnen motiverades 

mot en bakgrund av ekonomisk tillväxt, omskolning och livslångt lärande. 

Med förslaget om Gy11 förändrades talet om de allmänna ämnenas nytta. 

Det tidigare så framträdande talet om ämnenas betydelse för kvalifikationer 

för en framtid på arbetsmarknaden och som en förutsättning för den 

svenska ekonomins tillväxt tystnade. Istället betonades nästan uteslutande 

ämnenas viktiga roll för att fylla utbildningens uppdrag att förbereda 

eleverna för en framtid som aktiva samhällsmedborgare. I det samman-

hanget framhölls historieämnets betydelse för att socialisera eleverna och 

bidra till deras förmåga till självständighet och kritiskt förhållningssätt. Den 

nya läroplanen Gy11 prioriterade de yrkesspecifika inslagen i gymnasiets 

yrkesprogram och i det sammanhanget devalverades de allmänna ämnenas 

värde. 

The Voice of History and the Message of the National Curriculum: Recontextualising 

History to a Pedagogic Discourse for Upper Secondary VET 

I delstudie II undersöktes konstruktionen av själva innehållet i styr-

dokumentet för historieämnet på yrkesprogrammet. Genom att studera hur 

kunskapsinnehåll förhandlas och hur kunskaperna organiseras i en reform-

process ville jag belysa historia som en pedagogisk diskurs för yrkeseleverna. 

Historieämnet tillskrevs alltså en ökad betydelse i förslaget om Gy11. 

Regeringen framhöll att ämnet hade stor betydelse för att förbereda eleverna 

för en framtid som samhällsmedborgare i en allt mer globaliserad och 

mångkulturell värld och historia introducerades i läroplanen för yrkes-

programmen 2011. Med hjälp av begreppen klassifikation och inramning 

utforskade artikeln det ämnesinnehåll som definierades i processen med att 

konstruera en historiekurs för yrkesprogrammen. Källmaterialet bestod av 

material i Skolverkets arkiv efterlämnat av den arbetsgrupp som ansvarade 

för historieämnet i reformen. Analysen visade att det fanns konkurrerande 

föreställningar om i vilken utsträckning utrymme skulle ges till utvecklingen 

av färdigheter och till modernt och samtida historiskt innehåll. Historiker, 

historielärare och andra enskilda och institutionella aktörer hade möjlighet 

att ge respons på det ämnesinnehåll som definierades i processen. Själva 

strukturen och organisationen av kunskaperna kontrollerades däremot av 

den utbildningspolitiska ideologi som dominerade reformen. Detta skedde 

till exempel genom att alla ämnes- och kursplaner skulle konstrueras i given 
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förutbestämd form, och genom inlemmandet av andra givna formalia till 

exempel den betygsskala och de begrepp som anger olika grad av 

tillägnande av kunskapsmål. I artikeln prövades avslutningsvis ett kritiskt 

perspektiv där jag menade att den starka klassifikationen och den starka 

inramningen reflekterade den instrumentella och neokonservativa kunskaps-

syn som präglade reformen. En slutsats var att anpassningen av historie-

ämnet till den då dominerande utbildningsideologin skedde genom att 

ämnesinnehållet fick en betoning på färdigheter och ett fokus på den 

moderna och samtida historia som mer direkt förklarade det samtida 

samhället.  

Navigating historical thinking in a vocational setting. Teachers interpreting a history 

curriculum for students in vocational secondary education 

I delstudie III undersöktes vilken betydelse historiekursen fick i lärares 

uttolkning av texten, i ljuset av deras erfarenheter av elevgrupper på 

yrkesprogram. Syftet var att problematisera transformeringen mellan 

styrdokument och historieundervisningspraktik genom att undersöka hur 

lärare förstod och värderade historieämnets syften som de definieras i 

ämnesplanen och hur lärarna relaterade styrdokumentens formuleringar till 

sina kunskaper om, och erfarenheter av, elever på yrkesprogram. 

Intervjuerna genomfördes individuellt och utgick från texten i styr-

dokumenten genom att lärarna läste och verbaliserade sina tankar kring 

skrivningarna. Artikelns resultat visade på en komplexitet i förhållandet 

mellan de ideal för historieämnet och historieundervisning som fanns 

inbäddade i ämnesplanen och kursplanen. Resultaten utgör ett empiriskt 

exempel som, enligt min mening, kan fungera som en utgångspunkt för en 

diskussion kring utmaningarna med att förena olika orienteringar i 

historieundervisningen. Lärarna påtalade potentiella problem i relation till 

elevernas tidigare kunskaper, förmågor och motivation. Syftet om att 

utveckla disciplinära färdigheter och kritiska förmågor förutsätter kunskap 

om det förflutna, vilket lärarna menade att många elever saknade. I 

intervjuerna framkom att lärarna såg möjligheter att omforma kursplanens 

innehåll och kunskapskrav till en lägre grad av komplexitet än vad de först 

fått intrycket av. Detta ökade, menade lärarna, elevernas möjligheter att 

klara kursen. Genom att betrakta styrdokumenten genom lärarnas läsning 

kompliceras bilden av vad enskilda ämnen som historia kan förväntas bidra 
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med när det gäller att utveckla elevernas kunskaper, kompetenser och ett 

självständigt och kritiskt förhållningssätt. 

 

“Så man kan vara med”: Elever på yrkesprogram om historieundervisningen och värdet 

av historisk kunskap. 

I delstudie IV analyserades hur elever resonerar kring innehållet i 

historiekursen och vilka möjligheter till kunskap den ger. Artikeln 

behandlade hur elever på yrkesprogram förhåller sig till den historie-

undervisning som sedan 2011 är en obligatorisk del av gymnasiets 

yrkesprogram. Studien baserades på gruppintervjuer med elever och 

analysen av elevernas utsagor tog sin utgångspunkt i begreppsparet vertikal 

och horisontell kunskap. Resultaten visade att eleverna efterfrågade ett 

innehåll som berörde dem och som hjälper dem att förstå samhället. 

Historisk kunskap uppfattades ha liten betydelse för det yrke de utbildade 

sig till, däremot såg de ett värde i förhållande till sina framtida liv på en 

arbetsmarknad mer generellt. Det som dominerade elevernas tal var dock att 

historia ger kunskaper som behövs för att de ska kunna förstå samtiden, för 

att de ska kunna erövra kunskap som de betraktar som allmän och som 

behövs för att ha en legitim röst i samhället. För att detta ska bli verklighet 

menade eleverna att historiekursen måste ha ett innehåll som fokuserar på 

den samtida historien och som sträcker sig fram till idag. För elevernas 

kritiska förmåga är det en viktig förståelse att dagens samhälle är historiskt 

skapat och därmed möjligt att förändra. Den formen av kritisk – vertikal – 

kunskap ökar individens inflytande över sitt liv och ger förutsättningar för 

att påverka hur samhälle och arbete utformas. 
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Historieämnets innehåll och betydelse 

– slutdiskussion 

 

Genom att undersöka och kritiskt granska talet på olika läroplansarenor om 

historieämnet på yrkesprogram bidrar den här avhandlingen till en ökad 

kunskap om historieämnet och historieundervisningens roll för individ och 

samhälle. I det här avslutande kapitlet problematiserar jag de olika synsätt 

kring betydelser av kunskap om historia för yrkesprogrammen som 

framträder när resultaten från avhandlingens fyra delstudier syntetiseras, 

samt hur vertikal och horisontell kunskap kommer till uttryck. Syntesen 

leder vidare till en analys av olika sätt att förstå den pedagogiska kod – den 

bakomliggande logik – som styr konstruktionen av ämnet idag. 

En mångfacetterad och spänningsfylld bild av historieämnet 

Den bild av historieämnet som framträder i de olika delstudierna är 

mångfacetterad och det finns spänningar mellan olika synsätt. På 

formuleringsarenan framkommer olika föreställningar om vad historieämnet 

idealt ska innehålla. En uppfattning är att ämnet bör ha ett långt historiskt 

perspektiv för att kunskapen ska bli meningsfull och användbar för 

eleverna. En annan är en nästan motsatt uppfattning, att den samtida och 

moderna historien är viktigast för elevernas identitet och orientering i nuet 

och inför framtiden. En tredje uppfattning är att undervisningen främst bör 

koncentreras på att utveckla elevernas förmåga att dekonstruera och 

konstruera historiska narrativ så att de förstår hur historia används och hur 

historieskrivning blir till. 

Dessa uppfattningar återfinns även i intervjuerna med lärare och 

elever. I lärarnas utsagor finns ett stöd för synsättet att eleverna behöver 

långa historiska perspektiv och att de historiska berättelserna är viktiga för 

att ämnet ska bli betydelsefullt. I lärarnas utsagor finns också stöd för 

uppfattningen att den moderna och samtida historien ger den mest 

betydelsefulla kunskapen om historia, liksom det finns stöd för positionen 

att det är värdefullt att prioritera att erövra kunskaper om historisk metod 

och att kunna göra analyser av användning av historia. 



 

36 
 

Studien med elever rörde den historieundervisning eleverna 

uppfattade att de fick del av, istället för själva ämnes- och kursplanen, som i 

intervjuerna med lärarna. I elevernas utsagor framträdde ett stöd för ett 

innehåll kring den moderna och samtida historien, medan det framkom att 

de kunskaper om äldre historia som förmedlats i grundskolan och i andra 

ämnen var tillräckliga. De betonade betydelsen av kunskap om 

monumentala historiska händelser som revolutionerna, första och andra 

världskriget, Förintelsen men också historia om den omedelbara samtiden. 

Dessa kunskaper menade de var viktiga för att kunna förstå den värld de 

befinner sig i. Källkritik associerade eleverna med ämnet svenska och det 

framträdde olika uppfattningar om betydelsen av källkritik i historieämnet. 

Användning av historia uppfattade eleverna som ny och intressant kunskap, 

även om det var få elever som sade sig ta med den kunskapen utanför klass-

rummet. 

Det finns spänningar i synsätten på vad som bör ingå i historia som 

en pedagogisk diskurs, vilket syns i de resultat som genererats i de olika del-

studierna. Det handlar alltså om olika uppfattningar om hur de över-

gripande målen – kunskap om det förflutna, kunskap om historisk metod 

och kunskap om hur historia används – ska viktas i förhållande till varandra. 

Här framkommer till exempel uppfattningen att betoningen på samtida och 

modern historia riskerar att beröva ämnet dess essens. Ytterligare ett 

exempel är de lärarröster som hörs säga att kraven i kursplanen är för 

avancerade, och att eleverna inte är intresserade av den kunskap om historia 

som skrivs fram i kursplanen, medan eleverna i motsats till detta ger uttryck 

för både ett intresse för kunskaper om främst samtida historia och en upp-

fattning att sådana kunskaper är betydelsefulla. 

I förhandlingsprocessen på den formella arenan kring historiekursens 

innehåll formulerades ett motstånd mot Skolverkets förslag om en 

konstruktion av ämnet i riktning mot samtidighet och mot träning av 

förmågor. I reaktionerna mot fokuseringen på de senaste två hundra åren 

fanns uppfattningar om att ämnet skulle förlora sin särart. Det tycks som att 

kritikerna menade att det korta tidsperspektivet urholkade värdet av 

kunskap om historia och den betydelse kunskaperna kan ha. Liknande upp-

fattningar kom delvis till uttryck i intervjuerna med lärarna. Bland eleverna 

fanns däremot en önskan om mer samtidsinriktad historieundervisning. I 

reaktionerna på innehållet som syftar till kunskap att konstruera och 

dekonstruera historia, fanns uppfattningen att historieundervisningen skulle 
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bli för abstrakt för eleverna på yrkesprogram. Innehåll kring användning av 

historia och källkritik är det som främst uppfattades som nytt, och är det 

som i störst utsträckning ifrågasätts. Det framstår som att kunskap om 

historiebruk och källkritik inte lika självklart klassificerades som ”historia” 

som kunskap om händelser i det förflutna. Den här kritiken är dock inte 

entydig. På så väl formuleringsarenan som realiseringsarenan framkommer 

också uppfattningen att utrymmet för olika kunskapsinnehåll är välavvägt. 

Betydelser av historisk kunskap? 

Som framkommit framträder en såväl mångfacetterad som spänningsladdad 

bild av historieämnet i avhandlingens delstudier. Detta till trots, fram-

kommer i samtliga studier en överordnad idé kring historieämnets funktion i 

de fyra delstudierna, nämligen att ämnet syftar till att forma eleverna till 

demokratiska och aktiva samhällsmedlemmar. I de utbildningspolitiska 

texter som låg bakom införandet av historia i läroplanen för yrkes-

programmen tillskrevs historieämnet utbildningsfunktioner som kvalificerar 

och socialiserar eleverna och bidrar till ett kritiskt och självständigt 

tänkande. I rekontextualiseringsprocessen av historia till en specifik 

pedagogisk diskurs för yrkesprogrammen tycks utgångspunkten ha varit att 

historieundervisningens uppgift ska förstås som främst medborgar-

fostrande. Det innehåll som väljs ut och formuleras reflekterar en 

uppfattning om vilken kunskap om historia som gynnar eleverna som med-

borgare och därigenom också samhället. I de intervjuade lärarnas utsagor 

framträder historieundervisningen tydligt som en form av demokratisk 

fostran. Likaså gör eleverna en koppling mellan historia, ”allmänbildning” 

och politiskt deltagande i resonemangen kring betydelsen av historie-

undervisning. Vidare menar eleverna att de som individer, men också 

samhället i stort kan lära av det förflutna. Genom kunskap om det i 

historien som idag betraktas som brott, övergrepp och misstag finns det en 

möjlighet att undvika att detta upprepar sig. Samtidigt förhåller eleverna sig 

kritiska och kommer med exempel som de menar visar att vi inte lär av det 

förflutna i särskilt stor utsträckning. 

Vertikal och horisontell kunskap 

En förklaring till den legitimitet som skolämnet historia har och den vikt 

som ämnet tillskrivs på de olika läroplansarenorna kan förstås mot bak-
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grund av en föreställning om att: ”The disciplines allow us to create 

knowledge that transcends the particular context in which it was created, 

and to think the not-yet-thought” (Wheelahan 2005, s 5). Detta avspeglas i 

exempelvis elevernas tal om allmänbildning. Elever som ingick i intervju-

studien uttryckte på olika sätt medvetenhet om att teoretisk och generell 

kunskap är viktiga för dem i deras framtid som samhällsmedlemmar, men 

också att det är kunskaper som kan omsättas i en process mot att erövra ny 

kunskap. Det framkom när eleverna föreställde sig en framtid där de inte 

längre vill eller kan vara kvar i det yrke och den position på arbets-

marknaden som deras gymnasieprogram primärt förbereder dem för. När 

eleverna uttalade sig om historieämnets betydelse gav de uttryck för 

betydelser av funktionell art, som till exempel att det förklarar samtiden, att 

de själva och samhället bör lära av det förflutna för att undvika att upprepa 

historiska misstag och att kunskaperna kan behövas om de vill vidareutbilda 

sig. Vid sidan av dessa funktionella betydelser gav de även uttryck för 

betydelser av mer abstrakt och svårdefinierat slag. Detta uttrycktes i termer 

av en ”allmänkunnighet”, ett ”allmänt vetande”, eller en ”allmänbildning” 

där kunskaper om historia formulerades som något som behövs för tillträde 

till en form av samhällsgemenskap bland vuxna medborgare. 

Eleverna beskriver delvis kunskapen om historia som de tar del av 

genom historieundervisningen som fragmenterad. Historiekursen som frag-

menterad är också något som lärarna i delstudie III problematiserar i sin 

tolkning av kursen. När lärarna relaterar det innehåll som regleras i styr-

dokumentet till den tid som kursen ska genomföras på, så ser de att 

kunskaperna riskerar att bli fragmentariska för eleverna. Även kritiken av 

kursens fokus på modern och samtida historia kan ses som ett uttryck för 

att kunskaperna förlorar sin potentiella betydelse när de längre historiska 

perspektiven får mindre utrymme. Dessa beskrivningar av kunskaper som 

fragmenterade, eller segmenterade kan tolkas som att kunskaperna i 

praktiken förskjuts i riktning mot horisontell kunskap. 

Eleverna söker efter betydelser av de kunskaper de lär, och de 

efterfrågar kunskaper som de menar har betydelse. I det avseendet överens-

stämmer elevernas uppfattningar med de ämnesföreträdare som efterfrågar 

och förespråkar strukturerade vertikala kunskaper i historieämnet, kun-

skaper som kan hjälpa eleverna att generalisera sin egen sociala tillvaro och 

historiska bakgrund. Tydligast framträder detta genom den vikt som både 

elever och ämnesexperterna bakom det nya historieämnet lägger vid att 
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historieundervisningen bör sträcka sig till samtiden. Om historieunder-

visningen avslutas vid andra världskriget går viktiga betydelser av den 

historiska kunskap som eleverna ger uttryck för att de behöver förlorade. 

Det här benämns av ämnesexperter som den dubbla operationen att 

samtidigt vara skapare, och vara skapad av historia (Karlsson 2009a). För 

den kritiska och självständiga förmågan är en viktig insikt att samtidens 

samhälle är ett historiskt skapat samhälle som går att förändra. Detta är 

kunskap och insikter som är betydelsefull för alla elever. Om man genom 

utbildningens innehåll och organisation vill motverka reproduktionen av 

olika gruppers under- och överordning är det dock särskilt viktigt för de 

elever som, om man generaliserar, har ett lågt utbildningskapital och som i 

sina gymnasiestudier förbereds för underordnade samhällspositioner. Den 

kritiska – vertikalt strukturerade – kunskapen ger individer möjlighet att 

utöva inflytande över hur samhället och arbetet utformas, och det skapar i 

sin tur förutsättningar för samhällets demokratiska utveckling. 

Den pedagogiska koden 

Ett sätt att diskutera och förstå de förskjutningar som reformen Gy11 

inneburit för historieämnet är att tillämpa begreppet pedagogisk kod. I 

avhandlingen används begreppet pedagogisk kod för att diskutera de 

principer som styr urval och strukturering, överföring och utvärdering av 

innehållet i historiekursen för yrkesprogrammen, och analysen har visat att 

den pedagogiska koden bakom utformningen av det svenska gymnasiet 

genom reformen Gy11 förskjutits i riktning mot starkare klassifikation och 

inramning. Jag menar dock att den pedagogiska koden såsom den 

klassificerar och ramar in historiekursen för yrkesprogrammen kan tolkas på 

olika sätt. I det följande redogör jag för två olika tolkningar, vilka sedan 

används för att diskutera de olika synsätten kring historiekursens 

utformning som framkommer i avhandlingen. 

Ett sätt att tolka den pedagogiska koden kan härledas till A) ett 

grundantagande om att betoningen av färdigheter och samtidighet är ett 

uttryck för en instrumentell och nyttobetonande pedagogisk kod. En annan 

tolkning av koden kan härledas till B) ett grundantagande om att ansatsen 

att rekontextualisera teorier, begrepp och vetenskapliga praktiker från 

historievetenskapen ger eleverna möjlighet att erövra disciplinär kunskap 

(tillgång till abstrakt kunskap). 
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I den första tolkningen (A) är utgångspunkten ett kritiskt perspektiv 

på historiekursen, vars innehåll betonar modern och samtida historia och 

definierar innehåll och utvärdering av kunskaper om historia som 

”förmågor att”. I kritisk utbildningsforskning (t ex Arnesen et al 2014) 

tecknas hur utbildning i det samtida utbildningsideologiska landskapet 

konstrueras i nära relation till (ekonomisk) nytta. Detta kommer bland annat 

till uttryck genom att resultatet av utbildning tydligt definieras som mål vars 

uppfyllelse ska vara möjlig att utvärdera. Utvecklingen i Sverige är en del av 

transnationella och övernationella processer som påverkas av överstatliga 

och mellanstatliga organisationer, exempelvis EU:s nyckelkompetenser och 

OECD:s kunskapsmätningar. Sammantaget konstrueras utbildning i en 

effektivitetssträvan (jfr New Public Management). Utvecklingen kan på en 

generell nivå betraktas i relation till hur nyliberala idéer de senaste 

decennierna allt mer påverkat policy. 

Utbildningsvetenskaplig forskning har uppmärksammat att 

organisation av utbildningsinriktningar och det generella innehållet i 

läroplanen återspeglar den ideologi som dominerar utbildningssystemets 

utformning. Inom ramen för denna tolkning kan den pedagogiska koden i 

Gy11 förstås som instrumentell och neokonservativ – till exempel genom 

principer om att ”hålla isär” och om att formulera mätbara kunskaps-

kriterier. Denna kod präglar också enskilda skolämnen som historieämnet. 

Det nya historieämnet kan på så sätt ses som ett svar på hur ett 

humanistiskt och samhällsvetenskapligt skolämne nyttiggörs och anpassas 

till den pedagogiska koden för hela reformen. 

I den andra tolkningen (B) är utgångspunkten att ett skolämne som 

historia ger eleverna möjligheter att få tillgång till kunskaper som har 

potential att öka deras makt, kunskaper som kan ha en emancipatorisk 

funktion. Det som mot bakgrund av tolkning A kan framstå som att 

nyttiggöra ett humanistiskt ämne genom att tillskapa innehållslösa ”förmåga 

att”-begrepp, kan mot bakgrund av tolkning B istället framstå som att själva 

principerna för hur man skriver historia inom produktionsarenan 

rekontextualiseras till historia som pedagogisk diskurs. Inom ramen för 

denna tolkning kan den disciplinära orienteringen av historieämnet förstås 

som att kunskapsformer med emancipatorisk potential genom ämnets 

obligatorium distribueras till de som främst utbildas för underordnade 

positioner på arbetsmarknaden.  
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Uttolkningarna, A och B, kan i sin tur relateras till olika 

kunskapssyner. De två tolkningarna som jag här gjort av den pedagogiska 

koden kan relateras till en socialkonstruktionistisk respektive realistisk 

kunskapssyn. Om man antar att kunskap finns oberoende av sociala 

maktrelationer, det vill säga att man omfattar en realistisk kunskapssyn, 

finns det en poäng med att förorda rekontextualisering av disciplinära 

kunskaper och förhållningssätt. Om kunskapssynen istället är social-

konstruktionistisk och legitim kunskap istället betraktas som ett resultat av 

maktrelationer, blir det som kan betecknas som en disciplinär orientering i 

historieundervisning i sig ett uttryck för en viss maktordning. Förespråkare 

för vikten av att alla i ett utbildningssystem får tillgång till kunskaper som 

produceras och organiseras inom discipliner menar att mål i form av för-

mågor, kompetenser och kunskaper som är bundna till praktiker, och som 

är svåra att relatera till vidare meningssystem, får till följd att de barn som 

har ett lågt nedärvt utbildningskapital berövas möjligheten till vertikal 

kunskap och därmed till makt. 

Utan att förorda något av alternativen vill jag genom diskussionen 

vidga förståelsen av hur historia som en pedagogisk diskurs för yrkes-

programmen kan förstås. Det är en öppen fråga om historiekursens 

utformning ska ses som ett uttryck för en i historieämnet reglerande princip 

som gör sig gällande vid sidan av de strukturer som formar gymnasie-

utbildningen, eller om den ska ses som ett uttryck för att historieämnet 

nyttiggörs i en anpassning till samma reform – och att kunskaperna 

därigenom berövas sin potential. Om utgångspunkten är att yrkeseleverna 

genom historieundervisningen ska få tillgång till en kunskapsform som ökar 

deras makt är svaret däremot viktigt. 
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Summary 

 

In the reform of Swedish upper secondary school in 2011, history was 

introduced as a compulsory subjetc in the curriculum for vocational 

education and training (VET) tracks. Academic and VET secondary 

education was unified under the same organizational umbrella in 1971, and 

a process of integration between academic tracks and VET tracks continued 

in reforms in the early 1990s with the introduction of a common core of 

general subjects. With this increase of academic content, all upper secondary 

education, regardless of track, gave eligibility for higher education. The 

reform of 2011 changed the VET curriculum in the opposite direction, and 

more time was allocated to vocational education and training at the expense 

of general subjects. This broke a trend of a gradual increase of general 

subjects in VET over a period of more than 40 years. History as a school 

subject had been marginalised in the Swedish national curriculum in the 

post-war period. Thus, the 2011 curriculum that made history compulsory 

for all educational tracks in upper secondary school marked an overall 

increase in the status of history education in upper secondary school. 

The interest in this work is the knowledge that is made available to 

VET students through history education by focusing on the Bernsteinian 

concepts of vertical and horizontal discourse (Bernstein 2000). The British 

educational sociologist Basil Bernstein problematized education and 

knowledge, for both the individual and society, and stressed the strong 

relation between what we know and who we are. The concepts of vertical 

and horizontal discourse facilitate the distinction between critical 

knowledge, i.e. theoretical and general knowledge (the vertical discourse), 

and mundane, segmented, and context-dependent knowledge (the 

horizontal discourse). The distribution of these forms of knowledge is one 

variable that explains how the education system reproduces social order. 

Critical knowledge is important for the goal of upper secondary education 

to prepare the students for a future as active citizens. Given the 

reproductive character of education and that students in upper secondary 

VET generally have low inherited educational capital, the VET students’ 

access to critical knowledge is important to examine. 
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This thesis adds to our knowledge and understanding of the educative 

function of history education for the individual and for society. The aim was 

to critically investigate discourses of history education in VET tracks as 

voiced in different fields of the construction and reproduction of the 

curriculum. A general question addressed in this thesis is in which ways 

vertical and horizontal knowledge are articulated in discourses concerning 

the meaning of history in a VET context. The following four research 

questions are focused on in four different studies: How were non-

vocational subjects discussed on a policy level during the post-war period, 

and what meanings were ascribed to history education? What aspects of 

history as a field of knowledge are recontextualised into a pedagogic 

discourse for the VET curriculum? How do teachers perceive the history 

syllabi? What do the students express concerning the history syllabi and 

history education? Before continuing with the results, I will give a brief 

account of the theoretical and methodological framework of this thesis. 

Societies need to transmit reproductive and productive knowledge to 

the next generation, and reproductive and productive knowledge can be 

understood through the idea of educational functions. Gert Biesta (2009) 

makes a distinction between the three functions of qualification, 

socialisation, and subjectification, and these functions were used in the 

analysis the first study. I have made use of the framework and concepts 

developed by Basil Bernstein to analyse and understand what he labels “the 

problematic”, that is, how education reproduces an unequal social order. 

His work provides a theoretical structure for examining the relation 

between the micro and macro levels and the consequences of the 

distribution of different forms of knowledge through education. The 

pedagogic device is a model in which different fields of production, 

recontextualisation, and reproduction of pedagogic discourses are defined. 

The construction of a pedagogic discourse, in this thesis the history 

syllabi for VET, is a recontextualisation of knowledge in accordance with 

the pedagogic code. The pedagogic code can be defined as the underlying 

principles that rule the selection, transmission, and evaluation of knowledge. 

To agents – from policymakers to teachers and students – the code is not 

obvious; rather, it is tacit in the legitimatisation of the construction of the 

pedagogic discourse. The pedagogic code is constituted by classification and 

framing. The point is that a pedagogic discourse of history (the history 

syllabi for VET) carries with it principles and practices from areas other 
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than history, for example, discourses on assessment and conduct. The 

recontextualising field is the focus of study II. In study IV, the field of 

reproduction is the focus of an exploration of how the students perceive the 

knowledge that is distributed to them through history education, and the 

distinction between vertical and horizontal discourses is used in the analysis 

of how students perceive this distribution. In the thesis, I analyse how the 

two forms of knowledge are articulated in discourses concerning the 

meaning of history in a VET context. 

In order to fulfil the aim of this thesis, I designed four studies that 

examined the construction of the history syllabi in different contexts, and 

each study corresponded to one of the research questions. Studies I and II 

were based on different types of archived material. Study I was based on an 

analysis of official government documents – including reports by 

investigators and committees and the texts of government bills – and study 

II was based on drafts, minutes, responses, etc. from the process of 

constructing the history syllabi for VET. Studies III and IV were based on 

materials from interviews that I conducted with teachers and students. 

 

Table 3 Design: studies, educational arena, research questions, and empirical data 

 

STUDY EDUCATIONAL 

FIELD 

RESEARCH QUESTION SOURCES 

I 
Formulation: intended 
curriculum 
Production of general 
policies in a historical 
perspective 

How were non-vocational subjects 
discussed on a policy level during 
the post-war period, and what 
meanings were ascribed to history 
education? 
 

Official government reports 
and bills 

II 
Formulation: formal 
Production of a specific 
curriculum text 
 

What aspects of history as a field of 
knowledge are recontextualised into 
a pedagogic discourse for the VET 
curriculum? 
 

Archive of the Swedish 
National Agency of 
Education 

III 
Realisation: perceived 
Perception and 
transformation of the 
curriculum by teachers 
 

How do teachers perceive the 
history syllabi? 

Interviews with 5 teachers 

IV 
Realisation: experienced 
Experiences of students of 
the curriculum in practice 

What do the students express 
concerning the history syllabi and 
history education?   

Group interviews with 46 
students from VET tracks 
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In the first study, which was reported in the article General Subjects in 

Vocational Education and Training in Post-War Sweden, I focused on the role of 

general subjects in the VET curriculum in Swedish upper secondary schools 

after the Second World War. The analysis showed that a steady increase in 

general VET subjects as a result of Social Democratic legislation in 1968 

and 1991 was interrupted by a Liberal-Conservative government bill 

introduced in 2009 that led to a reduction in general subjects. The rhetoric 

of these reforms was analysed with the intent of gaining insight into the 

perceived educational benefits of general subjects in VET. The study 

employed the analytical lens of Gert Biesta and his proposed functions of 

education: qualification, socialization, and subjectification. The results serve 

to illuminate the present-day educational policy debate and show that the 

place of general subjects in the curriculum has been motivated by the 

important role they play in educating youth in democracy and teaching them 

to function effectively in an increasingly internationalized and multicultural 

society and economy as well as the role they play in the students’ lifelong 

learning and the continued economic growth of Swedish society. With the 

enactment of the government bill of 2009, however, the qualifying function 

of general subjects in VET was devaluated. The new curriculum that 

followed prioritized strictly vocational skills and the transition of graduates 

directly into the labour market. 

In the second study, reported in the article The Voice of History and the 

Message of the National Curriculum: Recontextualising History to a Pedagogic 

Discourse for Upper Secondary VET, I focused on ideas present in the 

recontextualisation field. In the study, the process of constructing the 

history syllabus for VET was explored through the concepts of 

classification and framing. The data consisted of archived material from the 

working group responsible for the history curriculum under the Swedish 

National Agency for Education. The analysis showed that there were 

competing discourses concerning the relative emphasis on competencies 

and skills and concerning the emphasis on contemporary and modern 

history. Although historians, history teachers, and other agents were invited 

to respond to the content of the curriculum, the respondents had no 

influence on the knowledge structure of the curriculum, which was 

controlled by agents of the dominant educational ideology. From a critical 

perspective, this article suggested that the curriculum reflects the 

instrumental and neoconservative message of the reform through strong 
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classification and framing and through the emphasis on general abilities and 

a contemporary history that has a more direct explanatory value to 

contemporary society. 

In the third study, which was reported in the article Navigating historical 

thinking in a vocational setting: Teachers interpreting a history curriculum for students in 

vocational secondary education, I explored teachers’ perception of the history 

curriculum. The aim was to problematize the transition between the ideals 

of history education in the curriculum and the everyday practices of history 

teaching through interviews with teachers. The study investigated how the 

teachers assess the objectives of the history curriculum and how they relate 

the curriculum to their knowledge and conceptions of their students. This 

study complicates the phenomenon of academic subjects in vocational 

education and provides an empirical example to centre a discussion of the 

challenges associated with a history curriculum that seeks to acknowledge 

different orientations of history teaching. The teachers described potential 

problems that stem from the students’ capabilities and motivation. The 

objectives of the disciplinary and critical orientation assume factual 

knowledge, which, according to the teachers, the students do not have. In 

the interviews, the teachers showed that they seek to transform the 

curriculum to allow them to teach more substantive knowledge. The article 

concluded that continuing citizenship education for students in upper 

secondary VET through compulsory academic subjects, such as history, 

might contribute less than expected to the individual’s process of becoming 

a citizen. 

The fourth and final study is reported in the paper ”So one can 

participate”: The meanings vocational students ascribe to history and history teaching. 

Here I directed interest toward how students reason concerning the content 

of the history course and the possibilities of the knowledge gained through 

history teaching. The study was based on group interviews with 46 students 

in two different vocational tracks and focused on the students’ descriptions 

of their perceptions of the educative meaning of history education. The 

analysis was based on the concepts of vertical and horizontal knowledge, 

and the results showed that the students desire knowledge that concerns 

them and helps them understand contemporary society. Knowledge of 

history is perceived by the students as having little meaning for the vocation 

they are being educated for in upper secondary school. However, they 

describe a more general value in relation to their future in the labour 
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market. What eventually dominates the discourses voiced by the students is 

that history provides the knowledge they need to understand the present 

and that is required to have a legitimate voice in society. For this to be 

realised, the students describe how the history course must have content 

that focuses on contemporary history and connects the present with the 

immediate past. 

When synthesizing the results from the studies, a picture of history as 

versatile and contradictory comes forward when examining the content and 

meaning of history education for VET in the different fields. There are 

different perceptions on the most ideal construction of the content of the 

syllabus. One perception comes to the conclusion that it must cover long 

time periods in order for the knowledge to be of value to the students. In 

contrast to this is a perception that modern and contemporary history is the 

most important for the students. A third perception is that history 

instruction should focus on teaching the students to construct and 

deconstruct historical narratives. These perceptions are all heard in the 

process of constructing the syllabus and are all voiced in the interviews with 

the teachers. The students’ voices more strongly support a contemporary 

content in history teaching. Overall, most critique was directed at history 

methods and the use of history. It seems as if that those parts of the history 

syllabus are more difficult to classify as history, compared with knowledge 

of the past. 
Despite this versatile and contradictory picture of history as a 

pedagogic discourse, an overarching idea about history education for VET 

comes across in the four studies. Namely that the meaning of history is to 

educate the VET students to become democratic and active citizens in 

society. This was the motivation in the government bill that mandated 

history as a compulsory subject. It seems as if this was a self-evident point 

of departure in the process of constructing the formal history syllabus. The 

teachers formulate the purpose of history for VET students as democratic. 

In the interviews with the students, they refer to the value that knowledge 

has for understanding the present and for granting them access to society’s 

conversations. Apart from this, the students find that history has an 

important moral function, and they described how they as individuals, and 

society as a whole, can learn to avoid past mistakes through the study of 

history. 
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The legitimacy of history education can be understood against a 

perception of the power of disciplinary knowledge – a form of vertical 

discourse: “The disciplines allow us to create knowledge that transcends the 

particular context in which it was created, and to think the not-yet-thought” 

(Wheelahan 2005, p. 5). The students who were interviewed expressed their 

awareness of the importance of theoretical and general knowledge when 

they spoke of their future roles as citizens. They also expressed that the 

knowledge could be transferred in a process of acquiring new knowledge. 

However, both teachers and students described how the history syllabus 

and teaching can be interpreted as if the knowledge in practice is 

transformed in the direction of a horizontal discourse. Both students and 

history educators find it important that the content covers very 

contemporary history up until the present. If the post-war period is left out, 

the students find that they lose out on knowledge they actually need. The 

understanding of present society as constituted by history, as well as of 

history constituted by the present, and, therefore, possible to change, are 

important for the development of critical knowledge and agency. This is an 

insight important to all students. If the aim of the organization and content 

of education is to avert reproduction of social order, it is of great 

importance that critical knowledge is distributed to students in VET – 

especially because such students generally have low educational capital and 

are educated for subordinate social positions. Critical and vertically 

structured knowledge gives individuals the possibility to exert influence over 

the organization of society and the conditions of labour. Hence, critical 

knowledge is a prerequisite for the democratic development of society. 

Finally, the empirical results provide an opportunity to interpret the 

pedagogic code embedded in the history curriculum. Through the 2011 

reform, the classification and framing of upper secondary school became 

stronger, for example, through the increased division between vocational 

and academic tracks, through increased external framing, and through more 

detailed grading criteria. The two interpretations I discuss are: A) that the 

emphasis on competencies and the focus on the last two hundred years is 

an expression of an immediate utility of education and instrumental 

pedagogic code and B) that the recontextualisation of theories, concepts, 

and scientific practices into a pedagogic discourse is a way to give students 

access to disciplinary and powerful knowledge. 
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The first interpretation (A) is a critical perspective on the content of 

the history syllabus. The learning goals and rules of evaluation define 

knowledge in history as abilities and competencies. In critical educational 

research, the present educational landscape is characterised as being focused 

on the provision of education as an immediate utility, not the least in 

economic terms. Education becomes a commodity on the market where the 

outcomes are defined as measurable criteria. The striving for efficiency in 

education (cf. New Public Management) can, on a general level, be viewed 

in relation to the influence of neo-liberalism over the last several decades. In 

this context, the new history curriculum and the syllabus for VET can be 

viewed as an answer to how a school subject based in the humanities is 

adapted to the pedagogic code of the reform and thus made useful in the 

present ideological sense. The other interpretation (B) is based on the idea 

that a school subject based in history as a discipline provides the students 

the opportunity to access knowledge that has the potential to increase their 

power. This is knowledge that has an emancipatory function. Instead of 

being a construction made out of empty “ability” concepts, this 

interpretation conveys an understanding of the disciplinary orientation as a 

means to distribute powerful knowledge to those being educated for 

subordinate positions in society. Which of the interpretations of the 

pedagogic code is the most credible, however, is an open-ended question. 
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