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Sammanfattning 
Under fyra decennier hinner det hända en hel del och har också gjort med historieämnet under 
denna tid. Denna uppsats behandlar hur historieämnet har förändrats under de tre läroplaner 
som funnits för den gemensamma gymnasieskolan. I arbetet har jag kommit fram till att 
läroplanernas förändringar i stort följer de förändringar som skett i samhället i övrigt. Bland 
de största och viktigaste förändringar som skett är att undervisningstiden har minskat kraftigt 
och att detaljstyrningen har minskat till förmån för lärarnas valfrihet. Utöver nämnda 
ändringar har även ytterligare större förändringar skett. Konsekvenserna av allt som hänt i 
skolan och inom historieämnet är dock svåra att tydligt klargöra.
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1. Inledning 
 
Till hösten 2007 var det tänkt att historieämnet skulle ha fått en ny status och ett nytt utseende 
och tanken var att det skulle ha blivit ett kärnämne med en kurs om 50 poäng. Kursen skulle 
ha innehållit saker som en kronologisk grund, demokratins framväxt, modern historia och 
källkritiskt tänkande. Med detta ville man ”utveckla elevens historiemedvetande genom att 
både i det korta och i det långa perspektivet skapa sammanhang och bakgrund för individer, 
grupper och samhällen”1. Då det vid valet -06 kom att ske ett regimskifte innebar detta att 
Gymnasiereformen -07 inte blir av men att en reform skall komma, när är dock inte klart 
liksom dess innehåll. Dagens historieämne innehåller bland annat delar som ”grundläggande 
drag i den historiska utvecklingen, att kunna analysera historiska problem och tolka 
orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser, att kunna diskutera några av 
dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv samt kunna beskriva det historiska skeendet 
utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet”2. Genom att 
studera dessa två olika historiekurser ser man att förändringar sker inom historieämnet.  
   När en förändring sker tar det tid innan den blivit ordentligt implementerad i skolan och i 
undervisningen. Det har inför det historieämne som skulle ha införts hösten -07 diskuterats en 
del om kursens nya innehåll liksom de förändringar av skolan överlag som skulle ha 
genomförts. Under tiden för de förändringar som skett har det funnits en mängs olika tankar 
om hur man ska lösa olika problemställningar. Bland annat har Historielärarnas förening gett 
ut en årsskrift sedan 1942 och föreningen har vid förändringar i skolan varit remissinstans. I 
dessa kan man bland annat läsa att man i februari -64 var positiva till att historieämnet fick en 
mer central roll i skolan men att för att uppnå de mål man ville införa så skulle fler 
veckotimmar behövas.   
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Dagens historieämne är relativt vagt till innehåll vilket ger lärarna stor valfrihet men som 
samtidigt ger eleverna stor variation i kunskaperna sinsemellan. Lärarnas uppgift idag är att 
ge eleverna redskap för att själva kunna ta till sig och arbeta med den historia som anges i vår 
läroplan. Vi vet att ämnet tidigare har sett annorlunda ut, för att förstå och se detta behöver vi 
endast studera dagens och morgondagens tänkta kurser så inser vi att ämnet har och håller på 
att förändras hela tiden. Hur har det sett ut tidigare? Syftet med detta arbete är att beskriva hur 
historieämnet har förändrats under de tre senaste läroplansreformer som genomförts inom 
gymnasieskolan samt studera hur en remissinstans har reagerat på de förändringar som skett. 
För att kunna besvara syftet har följande frågeställningar använts:  

- Vilka stora reformer har genomförts inom historieämnet?  
- Vad har dessa reformer inneburit?  
- Vilka likheter och skillnader finns inom historieämnet över tid?  
- Vilka reaktioner har förslagen till förändringar och genomförda förändringar lett till 

hos Historielärarnas förening? 
Vid arbetet med att finna svar på ovanstående frågor används de vanliga frågorna Vad, Hur 
och Varför och motiveringen till valet av dessa frågor finns i historieämnets ämnesdidaktik. 
Avsikten med dessa frågor är enligt universitetslektor Magnus Hermansson Adler att försöka 
avslöja undervisningens teori och metod.3 Det är viktigt att studera hur ämnet förändrats över 

                                                 
1 http://www.skolverket.se/sb/d/1055 
2 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id=3102&extraId= 
3 Adler. Hermansson. Magnus, Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik, Malmö, 2004, s. 62   
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tid då vi idag står inför ytterligare en förändring då ämnet inom ett par år troligtvis kommer 
att bli ett kärnämne med nya kursplaner. 
   I arbetet används ett par centrala begrepp som återfinns i kursplanerna för att besvara mitt 
syfte, dessa är Identitet, Historiemedvetande samt Kritiskt tänkande. Motiveringen till detta är 
att dessa begrepp återkommer på ett eller annat sätt i de tre kursplanerna. 
 

1.2 Metod 

1.2.1 Metod 
Val av ämne till denna uppsats har haft sin grund i min vardag som historielärare på 
gymnasiet och den förändring som ämnet stått inför i och med den reform som var tänkt att 
genomföras -07. Det finns därför ett intresse av att se hur ämnet har förändrats över tid. Detta 
har varit min utgångspunkt för ämnet och för mitt tillvägagångssätt.  
   En beskrivning av skolväsendets utveckling innebär att man enligt mig måste se skolan som 
en del av det övriga samhället och att allmänkulturella och ideologiska företeelser måste tas 
hänsyn till. Vid studier av skolans utveckling i relation till samhället kan man se 
förändringarna på två olika sätt enligt historikern Gunnar Richardsson. Han skriver att ”man 
kan å ena sidan se skolan som en funktion av diverse samhällsfaktorer och man kan å andra 
sidan betrakta den som ett instrument, med vilket de politiska makthavarna mer eller mindre 
medvetet söker förändra samhället”4. Vidare skriver han att vid studier av skolans historia vill 
man i det första fallet svara på frågorna hur skolan fungerat samt varför den fått det utseende 
den har och i det andra fallet vill man finna svar på vilket sätt skolan format samhället eller 
skapat förutsättningar till förändringar. I det andra fallet anses skolan ha använts som ett 
instrument för att uppnå vissa mål enligt Richardsson. Den historiska forskning som skett om 
skolan utveckling har ofta haft som syfte att utforska bakomliggande orsaker till de reformer 
som genomförts.5  I denna uppsats är, som angivits i syftet tidigare, avsikten att titta på hur 
historieämnet förändrats samt i viss mån diskutera varför det sett ut som det gjort och gör. 
Anledningen till att jag endast i viss mån avser att diskutera varför är att det är svårt att finna 
ett fullständigt svar. 
   Jag kommer i detta arbete att göra en kvalitativ undersökning vilket innebär en 
undersökning där de reformer som gjorts studeras och de läroplaner och kursplaner som 
tillhör dem och utifrån detta försöka ge en bild av hur historieämnet har förändrats med tiden. 
Med den kvalitativa metoden vill forskaren nå en djupare kunskap och ambitionen är att 
försöka analysera och förstå helheter. Målsättningen med en kvalitativ undersökning är att 
hitta mönster, teman och kategorier och att dessa sedan ligger till grund för den slutliga 
rapporten.6 En kvalitativ undersökning utgår oftast ifrån ett textmaterial som bearbetas7 och i 
mitt fall är detta material gamla läroplaner, kursplaner och HLFÅ. Under själva insamlandet 
av materialet och genomgången av detta uppstår det ofta tankar som rör hela arbetsområdet 
och därför är det lämpligt och praktiskt att göra analyser under tiden som arbetet pågår. 
Fördelen med att göra detta är att det kan ge upphov till nya idéer och infallsvinklar. 
Slutprodukten av en kvalitativ undersökning är en text där citat från källmaterialet varvas med 
egna kommentarer och tolkningar. Vid användandet av detta arbetssätt finns det ingen 

                                                 
4 Richardsson. Gunnar, Svensk utbildningshistoria, Lund, 1994, s 9ff 
5 Richardson, 1994, s 9 
6 Patel. Runa & Davidson. Bo, Forskningsmetodikens grunder, att planera genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund, 1994, s. 99ff 
7 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, att planera genomföra och rapportera en undersökning, 
Lund, 2003, s. 119 
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bestämd metod för hur bearbetningen av källmaterialet skall gå till och därför måste en 
noggrann beskrivning av hur bearbetningen gjorts ingå i slutrapporten.8  
    Informationsinsamlandet för att få svar på mina frågeställningar har gjorts genom studier av 
olika dokument. Enligt Patel & Davidsson är dokument sådant som nedtecknats eller tryckts9 
och i detta arbete är det officiella handlingar, litteratur i form av facklitteratur samt 
”kortlivade dokument”10. Vid användandet av dokument måste forskaren vara källkritisk och 
ta ställning till bland annat varför texten uppkommit och vilket syfte författaren haft.11  
    För att få svar på mina frågeställningar kommer jag som nämnts tidigare att använda mig av 
frågorna Vad, Hur och Varför i studiet av läroplanerna, detta för att se om det finns någon 
skillnad mellan dem och var den i sådana fall ligger. Därutöver även skall även ett par 
centrala begrepp för historiekurserna; Identitet, Historiemedvetande samt Kritiskt tänkande, 
studeras. I arbetet kommer de olika läroplanerna att spaltas upp med utgångspunkt utifrån 
ovan nämnda frågor för att få en överskådlig bild och därefter söka efter likheter och 
skillnader. De svar som kommer fram ska därefter försöka analyseras för att finna en eller 
flera bakomliggande orsaker till likheterna och skillnaderna. Innan arbete med läroplanerna 
ska jag skaffa mig en allmän bakgrund om vad som hänt inom skolan och med historieämnet i 
allmänhet under den tid som uppsatsen avser att behandla. Dessutom kommer även en 
inläsning samt en beskrivning av viktiga begrepp inom historieämnet, som tas upp i 
läroplanerna, att ske och detta blir sedan en bas att utgå ifrån för diskussionen om 
läroplanerna.  
    Därefter görs en genomgång av HLFÅ och där först texterna som behandlar de förslag som 
lagts och som genomförts läses igenom för att sedan ge en sammanfattning av dessa. 
Genomgången av dessa årsskrifter kommer att göras med utgångspunkt utifrån ovan nämnda 
frågor oh begrepp. 
    Vid genomgången av de olika skolformerna under de tre olika läroplanernas existens 
(bakgrunden) används inga fotnoter utan till grund för denna ligger dels Gunnar Richardssons 
Svensk utbildningshistoria, Lund, 1994 och dels. Per-Johan Ödmans Kontrasternas spel II, en 
svensk mentalitets- och pedagogikhistoria, Stockholm, 1995. Då annan litteratur använts finns 
en fotnot som hänvisning.  
    Vid genomgången av läroplanerna och kursplanerna används inga källhänvisningar då allt 
är mer eller mindre citerat från läroplanerna och kursplanerna och fokus har lagts på målen 
och vad eleverna skall kunna. Orsaken till detta är att jag vill utgå ifrån befintlig text och inte 
en tolkning av dem. Betygskriterierna har utelämnats på grund av att de utgår ifrån 
ovannämnda.  

1.2.2 Avgränsning 
Avgränsningen som har använts är de tre senaste läroplanerna för gymnasiet och dessa har 
getts ut 1965, 1970 och 1994 och medföljande kursplaner för historieämnet på gymnasienivå. 
Valet av dessa reformer motiveras med att det är de tre läroplaner som finns för gymnasiet, 
innan den första gavs ut hade man ingen gemensam läroplan för hela gymnasieskolan. Vid 
genomgången av HLFÅ har jag avgränsat mig till fem år före och fem år efter att läroplanen 
kommit ut och detta motiveras med att jag vill ha aktuella kommentarer. Ett par år innan 
reformen genomförs vet man om att förändringar kommer att ske men innan denna är 
påannonserad så ges det av förklarliga skäl inga kommentarer och om det gått för lång tid 
efter så blir kommentarerna inte direkt kopplade till själva förändringen. 

                                                 
8 Patel & Davidson, 2003, s. 119ff 
9 Patel & Davidson, 2003, s. 63 
10 Patel & Davidson, 2003, s. 63 
11 Patel & Davidson, 2003, s. 63 
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1.2.3 Material 
Källmaterial 
Undersökningsmaterialet i denna uppsats består av två delar som kompletterar varandra, detta 
då den är en statligt producerad text och den andra skriven av en förening. Mitt material består 
alltså av läroplaner och kursplaner för ämnet historia samt HLFÅ. Läroplanerna och 
kursplanerna är de produkter som olika utredningsgrupper har kommit fram till som 
regeringen därefter har spikat och som skolan skall arbeta efter. Läroplanerna och 
kursplanerna är facktexter och de som använts är läroplanerna för åren -65, -70 och 94 med 
tillhörande kursplaner. HLFÅ har använts för att undersöka deras kommentarer till 
förändringarna då de har varit en av de många remissinstanser som använts av dem olika 
utredningsgrupperna. I dessa hittar man deras egen årsberättelse som innehåller skrivelser 
som gjorts under året men även bland annat promemorior, verksamhetsberättelser och 
sammanfattningar av avhandlingar. De som skrivit i dessa är personer med ett stort intresse 
för ämnet men också ofta med ett stort inflytande då flertalet av dem är forskare inom ämnet. 
    Kopplingen mellan dessa båda material är att föreningen tar upp de förändringar som skett 
och ger sina åsikter om dessa samt att föreningen även har agerat remissinstans till regeringen. 
De ger alltså sina synpunkter på de mål och tankar som finns i läroplanerna och kursplanerna 
och som skall förmedlas till eleverna. Trots att materialen till sin grund är olika kompletterar 
de alltså varandra väl och fyller sin funktion för denna uppsats. 
 
Litteraturmaterial 
Magnus Hermansson Adlers Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik 
och ämnesdidaktik, 2004, har använts då den tar upp grundläggande begrepp inom 
ämnesdidaktiken på ett enkelt och begripligt sätt.  
Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlssons Historiedidaktik, Lund, 1997 som behandlar 
viktiga frågor inom historiedidaktiken.  
Klas-Göran Karlsson och Ulf Zanders Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, 
Lund, 2004. Denna bok behandlar viktiga frågor inom historiedidaktiken såsom 
historiemedvetandets utveckling och hur vi tänker och arbetar med vår identitet.  
Hans Albin Larssons Historiedidaktiska utmaningar, Jönköping, 1998 tar upp betydelsen av 
historiekunskaper och aktuella förhållanden om historiemedvetandets roll i skolan.  
Sixten Marklunds Skolan förr och nu 50 år av utveckling, Arlöv, 1984 utgör ett litet 
komplement till övriga litteraturer om skolan utveckling under 1900-talet. 
Gunnar Richardssons Svensk utbildningshistoria, Lund, 1994 ger en bra sammanfattning av 
vår utbildningshistoria och hur samhället har sett i korthet i anknytning till skolan. 
Ulf Zanders Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från 
sekelskifte till sekelskifte, Falun, 2001 tar bland annat upp debatten om historieämnets vara 
eller icke-vara och hur ämnet och dess innehåll har förändrats.  
Per-Johan Ödmans Kontrasternas spel II, en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria, 
Stockholm, 1995. Detta verk kompletterar Richardssons bok och tar upp tankar som legat 
bakom de förändringar som skett.  
     

1.2.4 Källkritik 
Svagheter i arbetet kan förekomma i tolkningen av de källor som använts då det är svårt att 
helt bortse ifrån sina egna förkunskaper och värderingar. Vidare finns det en brist i att de 
kommentarer och remissvar som HLFÅ innehåller inte visar på de diskussioner som hållits 
om ämnet utan endast deras oftast relativt korta texter. För att få reda på mer om deras 
bakomliggande tankar till de kommentarer de gett krävs en större genomgång av deras 
material än vad Årsskriften gör möjligt. 
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    I arbetet förekommer endast ett fåtal referenser då dessa var ständigt återkommande i den 
litteratur som fanns om ämnet. Vid en studie av all denna litteratur hänvisade alla författare 
till de författare som valts att användas som referenser i arbetet. 
    Ytterligare en svag punkt i arbete är att flera av de personer som används som referenser 
även är personer som skrivit i HLFÅ. Detta tyder på att området är relativt smalt och att det är 
få personer som arbetar med området vilket kan skapa problem då samma personer befinner 
sig på flera sällen inom området med olika roller. 

1.2.5 Disposition 
Uppsatsen följer följande upplägg; inledningsvis en kort inledning med syfte och 
frågeställningar och därefter en metodredovisning av arbetets gång och sedan kommer en 
teoretisk bakgrund. Den historiska bakgrunden tar upp skolans utveckling under 1900-talets 
andra hälft, centrala begrepp inom historieämnet samt synen på historieundervisningen och 
historieämnet i läroplanerna. Därefter följer undersökningen som innebär först en kort 
genomgång av läroplanerna och därefter en genomgång av kursplanerna. Vidare innehåller 
kapitlet även en undersökning av HLFÅ. En sammanfattning och avslutande diskussion om 
framkomna resultat följer sedan och efter den kommer en summering samt förslag till 
eventuell framtida forskning. 

2. Bakgrund 

2.1 Skolans utveckling under 1900-talets andra hälft 
Under den tid som denna uppsats avhandlar har det inom samhället och skolan skett 
förändringar och här avses att ge en bild av de större förändringar som skett inom skolans 
värld.  
  Under 1900-talet startade vår väg mot utbildningssamhället och samhället utvecklades mot 
det industrialiserade och kommersialiserade samhälle vi har idag. Att skolväsendet samtidigt 
har genomgått en betydande utveckling samtidigt som dessa snabba och djupgående 
samhällsförändringar skett är enligt historikern Gunnar Rickardsson helt naturligt. Vidare 
skriver Rickardsson att det efter andra världskriget varit en oerhört kvantitativ expansion 
inom skolan oavsett med vilka mått man mäter. Några av de förändringar som skett är att det 
statliga stödet och inflytandet under 1900-talet har ökat vad gäller det organisatoriska och 
administrativa inom skolans värld samt att de fasta banden till kyrkan började mjukas upp. 
Utöver detta gick skolan mot en alltmer konfessionslös och objektiv undervisning.  
    Vilka pedagogiska tankar har legat bakom de förändringar som skett under 1900-talets 
andra halva? Enligt pedagogikprofessorn Per-Johan Ödman har John Dewey sedan 1900-
talets början haft ett stort inflytande på det pedagogiska tänkandet i Sverige. Dewey skrev 
enligt Ödman om pedagogik i den moderna tidens anda och han hade konstaterat att 
utbildningen gled alltmer bort ifrån det samhälle den skulle verka i. Dewey ville förena 
praktik med pedagogik, här hade han lagt fram principen learning by doing, och han ville att 
individen skulle utvecklas i samråd med omgivningen. Individen skulle nå kunskap genom att 
”bearbeta föremål i omgivningen och reagera på omvärlden”12. Individen skulle stå i centrum 
men Deweys pedagogik innebar även socialisering där kulturen skulle reproduceras med hjälp 
av socialiseringen. Detta var enligt Ödman helt nya mål för utbildningen, ett nytt pedagogiskt 
paradigm, och detta innebar att skolan sågs som ett instrument för att förändra. Dessa tankar 
har funnits med i läroplanerna fram till Lpf 94. Denna läroplan innebar enligt Ödman en 
omorientering genom sin kunskapssyn och förhållandet mellan de lång- och kortsiktiga målen 

                                                 
12 Ödman. Per-Johan, Kontrasternas spel II, en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria, Stockholm, 1995, s. 
598 
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men även att den kunskapssyn som fanns i betänkandet inför läroplanen bådar gott för 
pedagogiken i framtiden. 
    Konkreta förändringar som rör skolans värld och då särskilt gymnasiet är att det ansågs 
naturligt att föra samman de båda skolformerna, fackskolan och gymnasieskolan, i ett 
enhetligt gymnasium och detta skedde i och med 1964 års gymnasiereform. 
   Innan genomförandet 1964 års gymnasiereform ansåg de beslutande myndigheterna att det 
var av vikt att även andra än statens tjänstemän fick en adekvat utbildning och därför hade 
man inför denna reform genomfört en stor undersökning angående krav och önskemål de 
eftergymnasiala utbildningsanordnarna och näringslivet hade på de elever som genomgått 
gymnasiet. Richardsson nämner som exempel på önskemål ifrån ovannämnda grupper att 
eleverna hade större förmåga till självständigt arbete vilket resulterade i ”en ambitiös satsning 
på studieteknisk träning och självständigare arbetsformer”13. Detta är ett lysande exempel på 
hur skolan använts som ett instrument och varje reform måste ses mot de utbildningsbehov 
som finns. I läroplanen som följde på reformen preciserades skolans uppgifter till att bland 
annat ”utveckla självständigt arbete och kritiskt arbetssätt, väcka och utveckla förståelse, 
intresse och vilja till engagemang för andra människor, vidareutveckla elevernas 
kommunikationsförmåga, ge specialförberedelser för kommande yrkesverksamhet och för 
personliga intressen samt förmedla allmänna kunskaper och färdigheter som kan bilda en 
gemensam referensram inom samhällsliv och kulturliv”14  Utöver detta ansågs det viktigt att 
eleverna fick en viss allmänbildning oavsett vilken linje de valde att läsa och skolans neutrala 
inställning till religiösa frågor hade fastslagits och kristendomskunskapen hade försvunnit till 
förmån för religionskunskapen, detta innebar även att innehållet förändrades. I den nya 
reformen fick skolans arbetsformer en stor plats och avsikten var att eleverna skulle bli bättre 
förberedda för universitetsstudier och detta skulle ske genom systematiskt upplagd träning. 
Rent konkret innebar detta långläxor, enskilt arbete och beting. Studentexamen avskaffades 
och ersattes med centrala prov, som skulle vara gemensamma för hela landet, och en speciell 
gymnasieinspektion som skulle övervaka betygsättningen.  
    Inom den frivilliga skolan fanns det utöver gymnasiet och fackskolan även yrkesskolan och 
när reformarbetet i de två förstnämnda var gjort vidtog arbetet med att reformera yrkesskolan. 
Förändringarna inom yrkesskolan speglar utvecklingen på arbetsmarknaden vilket hade 
resulterat i att en rad nya utbildningslinjer införts. Generella läroplaner för hela riket började 
även stegvis införas. 1968 kom en reform som innebar att hela det frivilliga skolväsendet 
skulle omorganiseras och alla tre skolformer föreslogs ingå i en integrerad gymnasieskola.  
    De reformer som genomfördes på 60-talet föregicks av ”stora statliga utredningar med 
representanter för olika samhällsintressen och en mängd experter… ett brett remissförfarande 
och beredning inom departementet samt slutligen motionsskrivande och politiska beslut i 
riksdagen”15.  
    En sammanfattning av skolans utveckling under de första 70 åren av 1900-talet kan kort 
beskrivas enligt följande: ”en organisatoriskt sammanhållen men linjedifferentierad 
gymnasieskola”16 som styrts genom ett delat ansvar mellan stat och kommun där riksdag och 
regering beslutat om organisation, målsättning och innehåll i stora drag. Därefter var det 
Skolöverstyrelsens uppgift att utarbeta en läroplan med ”mål och riktlinjer, allmänna riktlinjer 
för skolans verksamhet, timplaner samt kursplaner med anvisningar och kommentarer”17. 
Tillsynen av skolan skulle ske av Skolöverstyrelsen och skolinspektionen. Utöver detta kan 

                                                 
13 Richardsson, 1994, s. 70 
14 Marklund. Sixten, Skolan förr och nu 50 år av utveckling, Arlöv, 1984, s. 58 
15 Richardsson., 1994, s.93 
16 Richardsson, 1994, s. 81 
17 Richardsson, 1994, s. 81 
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nämnas att en ny syn på utbildning och dess roll i samhället växte fram där bildning sågs som 
en nödvändig investering i ett modernt samhälle. 
   En blick ut i samhället under 50- och 60-talen ger bilden av ett samhälle med den snabbaste 
tillväxten i vår svenska historia och bruttonationalprodukten hade under nämnda period mer 
än fördubblats. Konkreta exempel på detta är att den offentliga sektorn ökat med 170 % och 
den privata konsumtionen med 80 %. Denna ökning går även att hitta inom 
utbildningsväsendet och här kan en dubblering av antalet studerande vid universitet och 
högskolor från ca 37000 1960 till knappt 70000 1965 visa på utvecklingen. 
   Efter reformerna på 60-talet ansågs skolan av många vara färdigreformerad och att den nu 
hade sin slutgiltiga form. Det skulle dock visa sig att så inte var fallet och Richardsson 
fortsätter med att, för att skildra skolans utveckling under perioden 1970-1995, anse att det 
krävs att vissa drag i samhällsutvecklingen presenteras. På 70-talet bröts den ekonomiska 
utvecklingen och det som av många sågs som en tillfällig konjunkturnedgång skulle visa sig 
vara starten på en långvarig kris i hela världsekonomin. Denna ledde till hög arbetslöshet och 
ett stort budgetunderskott som i sin tur ledde till stora besparingar bland annat inom skolan. 
80-talet kom att bli det motsatta med brist på arbetskraft, stigande priser och stora 
spekulationer inom fastighets- och finansmarknaden. Även denna förändring följde 
utvecklingen i resten av världen. Det följande årtiondet innebar till en början en bankkris och 
efterkrigstidens högsta arbetslöshet samt ett stort budgetunderskott där skolan återigen fick 
känna på stora ekonomiska nedskärningar.  
   Ytterligare ett par saker bör nämnas som berör utvecklingen i skolan och det är bland annat 
befolkningens sammansättning och under 1900-talets tre sista decennium så har de olika 
åldersgrupperna i samhället kraftigt varierat i storlek och likaså har befolkningens 
sammansättning varit beroende av in- och utvandring. En annan stor förändring i arbetslivet 
har även påverkat utbildningssystemet och det är det ökande antalet förvärvsarbetande 
kvinnor, denna förändring har dock pågått kontinuerligt under efterkrigstiden. Till sist när det 
gäller hur samhället förändrats har utvecklingen inom massmediafronten haft ”stor betydelse 
för barnens situation och deras möjligheter till en positiv utveckling”18 och att utvecklingen 
inom detta område lett till framväxten av det informationssamhälle som idag präglar Sverige. 
Utöver de faktorer som nämnts finns fler företeelser som påverkat utvecklingen men att de är 
svårare att få grepp om. Bland annat utvecklingen mot ett meritokratiskt samhälle, en stor 
ängslan och pessimism i samhället samt ett stort hot mot hela vår välfärd i form av allmän 
förstörelse av miljön. Dessutom har samhället gått ifrån att ha varit samhällsorienterat till ett 
individuellt medborgarideal där det blivit fler fria val för den enskilde individen i form av en 
öppen marknad. 
    Vid ett närmare studium av skoldebatten under 1970-1990-talet så finner man bland annat 
att det under 70-talet liksom på 60-talet vid genomförandet av stora reformer så hade dessa 
föregåtts av stora statliga utredningar. Likaså fortsatte man med det forsknings- och 
utvecklingsarbete som man hade inlett under 60-talet då man ansåg att kunskap som 
framkommit genom forskning vinklad mot olika samhällssektorer var bra. Krav på 
utvärdering av skolans verksamhet började omkring 1970 att höras och staten insåg snabbt att 
denna del i en reformcykel saknades och 1971 infördes därför Pedagogiska nämnden. Denna 
fick till uppgift att arbeta med ärenden som rörde pedagogiskt utvecklingsarbete samt 
utvärdering av skolans arbete dock kom huvudarbetet inte att ägnas åt kunskapsstandarden 
utan åt mer praktiska saker som byte av linjer på gymnasiet. Skolan under 70-talet sågs av 
många som lite flummig och där krav och kunskaper hade en låg profil men samtidigt 
uppfattades skolan även som ett effektivt vapen i den kapitalistiska utsugningen och som 
auktoritär och disciplinerad. Under denna tid fanns det krafter som med skolans hjälp ville 

                                                 
18 Richardsson, 1994, s. 91 
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förändra samhället för att till exempel skapa mer jämlikhet. Skolan, så som den kort beskrivits 
ovan, uppfattades av en del som den kravlösa skolan och utsattes på grund av detta av en del 
kritik och då framförallt ifrån dem som förordade kunskapsskolan. 1979 startade Föreningen 
för kunskaper i skolan och ifrån deras håll krävde man mer ordning och reda i skolan samt att 
kunskaperna skulle ställas i centrum igen. Ett utmärkande drag i skolans utveckling hade fram 
tills på 1970-talet varit en ökad centralisering och likriktning där läroplaner och stadgor varit 
de styrande medlen. Denna utveckling bröts under 70-talet och utgångspunkten för detta var 
en utredning som lades fram -74 och som ansåg att ”det med den praktiserade regelstyrningen 
inte var möjligt att utnyttja resurserna effektivt”19. Decentraliseringen som följde efter denna 
utredning innebar statlig målstyrning och kommunalt driftsansvar och att denna process på 
allvar inleddes när ett beslut om ett nytt statsbidragssystem togs -78. Nu övergick man ifrån 
regelstyrning till målstyrning och detta förutsatte en förbättrad planering och utvärdering på 
det lokala planet. 
    Under 80- och 90-talen kom mönstret med de stora utredningarna att brytas och ersättas 
med mindre grupper eller utredningar gjorda av en enmansutredning. Nu var syftet oftast att 
genomföra delreformer eller införa försök som skulle genomföras på lokala platser. Detta 
förändrade arbetssätt berodde på behovet av ”följsamma anpassningar till nya förutsättningar 
och behov i ett samhälle i allt snabbare förändring”20 samt att öka flexibiliteten och minska 
centralstyrningen. Kunskapskraven kom under 80-talet att få ett allt starkare genomslag och 
en kraftig markering för bildningens betydelse gjordes av 1991 års läroplanskommitté i 
betänkandet Skola för bildning. Den traditionella kunskapen fick nu åter en stor plats i skolan 
som en grund för tillväxt och välfärd för samhället. Det beslut som fattades -93 om en ny 
läroplan och ett nytt betygssystem kan ses som ytterligare ett tecken på den attitydförändring 
som skett. Utvecklingen som startat under 70-talet med en decentralisering av skolans 
styrning fortsatte under 80-talet och -89 togs det ett beslut om en ny modell för styrning av 
skolan som innebar bland annat ett ”ökat lokalt ansvar..., målmedveten utvärdering..., 
utveckling från regelstyrning till målstyrning21… samt en stärkt skolledning. Det direkta 
ansvaret för skolans verksamhet låg nu hos kommunerna. 1990 följdes denna utveckling av en 
rad konkreta förslag som bland annat innebar att riksdagen anger de nationella målen och att 
grundläggande mål anges i lag och övriga mål anges i läroplaner. Det tidigare 
statsbidragssystemet förändrades och blev istället ett samlat bidrag till kommunen som den 
själv fick bestämma över. Decentraliseringen ledde även till att Skolöverstyrelsen och andra 
myndigheter som övervakade skolan slopades samtidigt som Skolverket inrättades.  
    Gymnasieskolan samlades som nämnts under ett namn 1968 och denna fick 1970 en ny 
läroplan med, för alla skolformer, gemensamma mål och riktlinjer. Den nya gymnasieskolan 
skulle vara en skola för alla men den var inte dimensionerad att ta emot alla och under 70-talet 
så ökade antalet sökande till gymnasieskolan kraftigt. Siffror som bekräftar dessa är att det 
under åren 79-83 togs in över 100 000 fler än under perioden 74-78. Anledningen var inte 
enbart ett ökat intresse för studier utan att även samhällsituationen hade förändrats och att det 
nu på arbetsmarknaden inte längre fanns så mycket för dessa åldersgrupper att göra. En 
successiv förändring av skolans organisation och en medveten reformstrategi kan ses som 
exempel på den skola i utveckling som fanns under 70- och 80-talet och nu insåg dåtidens 
politiker att en frivillig skola var tvungen att vara mer anpassad efter de önskemål och 
möjligheter som fanns hos elever och på arbetsmarknaden. Av denna anledning tvingades 
gymnasieskolan till en del förändringar såsom bland annat att riktlinjerna för betygssättning 
förändrades och att utbildningsutbudet breddades.  

                                                 
19 Richardsson, 1994, s. 97 
20 Richardsson, 1994, s. 94 
21 Richardsson, 1994, s. 99 

 11



    1981 lades det fram ett förslag till en reformerad gymnasieskola där de viktigaste tankarna 
var att alla linjer skulle innehålla såväl pratiska som teoretiska inslag. Vidare föreslog man tre 
veckors praktik ute i arbetslivet, studiekontrakt mellan eleven och skolan, 
koncentrationsläsning, kursrelaterade betyg och ett nytt ämne på schemat, kulturkunskap. 
Detta förslag kom inte att beslutas om förrän -84 och då i en något reviderad form som 
innebar att inga genomgripande förändringar skulle ske utan att ”successiva och mindre 
förändringar grundade på praktiska erfarenheter” skulle genomföras och detta under en 
försöksperiod på fem år. Detta innebar att man under 80-talets sista fem år kom att prova olika 
försöksverksamheter på kommunal nivå och att detta var ett helt nytt sätt att arbeta med 
skolreformer än tidigare. Tanken var att man innan genomförandet skulle pröva och 
konkretisera idéerna. 
    Utrednings- och försöksverksamheten under sent 70-tal och hela 80-talet ledde till att det 
1991 ansågs dags för en reform av det mer genomgripande slaget. Ett förslag lades fram som 
innehöll såväl principiella utgångspunkter som konkreta förslag och namnet på propositionen 
är talande för de tankar som fanns, Växa med kunskaper. Richardsson citerar ”Ett livslångt 
lärande och de enskilda människornas vilja att ständigt växa med kunskaper” och fortsätter 
med att ”detta sågs som nödvändiga förutsättningar för det moderna välfärdssamhället”22 
Arbetet med reformen avslutades först i december -93 och då fattades beslut om läroplaner 
och betygssystem. Reformen innebar en mängd nyheter men höll fast vid en viktig punkt och 
det var likvärdig utbildning för alla ungdomar. Nytt var bland annat att linjerna döptes om till 
program som kunde vara nationella eller individuella och att det för varje nationellt program 
fanns ett fastställt mål. Programmen skulle alla ha en gemensam kärna, så kallade kärnämnen, 
och därutöver ha sin egen inriktning genom karaktärsämnen och fördelningen mellan dessa 
angavs i timplanerna. Tanken bakom program istället för linjer var att skapa möjligheter till 
ändringar allt eftersom. Likaså fanns det en tanke av flexibilitet bakom kurser istället för 
ämnen. Den kursutformade gymnasieskolan blev inte klar med det första beslutet utan arbetet 
fortsked. Den bakomliggande tanken till att arbetet skulle fortskrida med kursplanerna var att 
genomföra en smidig övergång till 1991 års gymnasieskola under en fyraårsperiod. I samma 
reform klargjordes det att det var kommunernas skyldighet att erbjuda ett frivilligt gymnasium 
och att alla ungdomar skulle erbjudas plats. Arbetet med reformen fortsatte med vad som kom 
att kallas steg två som främst innebar ett par nya studievägar; såsom bland annat 
specialutformade program samt ett individuellt program. Därefter kom -93 en reform som 
innebar riktlinjer för en ny läroplan och ett nytt betygssystem och den nya läroplanen kom 
efter beslutet i februari -94 att kallas för Läroplanen för den frivilliga skolan, Lpf 94. 
Reformen i sin helhet syftade till att fastställa gymnasieskolans värdegrund, som i stort 
överrenstämde med grundskolans, samt att göra övergången till en kursutformad 
gymnasieskola enklare. Politikernas avsikt var att bland annat skapa ”ökad valfrihet för 
eleverna, större flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa utbildningen efter det lokala 
behovet”23. Richardsson sammanfattar reformeringen av gymnasieskolan under tidigt 90-tal 
som ”en över tid utdragen process- ett till synes något improviserat sätt att successivt 
konkretisera vissa idéer och att bygga vidare på erfarenheter från praktiska försök”24.  
    Sammanfattningsvis har gymnasieskolans utveckling i ett långt perspektiv medfört att 
valmöjligheten för eleverna har ökat och att detta har skett successivt. Dagens situation i den 
svenska skolan kan enligt historieprofessorn Hans Albin Larsson ses som ett resultat av 
halvsekellånga reformeringar som skolan har genomgått där ett förändringsprojekt sällan 
”tillkommit med så stora förhoppningar och efter dess genomförande lett till så liten 

                                                 
22 Richardsson, 1994, s. 121 
23 Richardsson, 1994, s. 124 
24 Richardsson, 1994, s. 124 
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entusiasm”25. Larsson skriver vidare att ambitionen i skolan inte har förändrats sedan 
reformerna på 60-talet och då syftar han till tanken att alla elever skall av jämlikhetsskäl läsa 
samma kurser i en godtyckligt hopsatt klass.26  
    Har den stora skolreform som genomförts under 1900-talets andra halva varit 
framgångsrik? Enligt Ödman beror svaret på vilket perspektiv som används. Politikerna ansåg 
under denna tid att det viktigaste var att använda skolan för att skapa demokratiska människor 
och att få en socialt mer rättvis och jämlikhetsskapande skola. Reformen kan anses som 
lyckad om målet var att fler barn skulle få högre utbildning än tidigare och detta kom främst 
barn ur de lägre samhällsklasserna till del samt att klimatet i skolan blev mer borgerligt vilket 
medel- och överklass vann på. Negativt blev att för arbetarklassen kom reformen inte att 
förändra något, de förblev arbetarklass fast med fler år i skolan. Reformen har ur ett annat 
perspektiv haft en stor framgång och då syftar han på att den bidragit till en ny läroplanskod 
och nya tankar om läroplaner. Mycket arbete lades till en början ned på de yttre ramarna, 
skolans organisation, och först på 70-talet började man jobba med de inre.  Arbetet med de 
inre förutsättningarna kan enligt författaren ses som ett tecken på ökad medvetenhet om de 
problem som fanns men kanske även ny inställning till skolans funktion. Den nya skolan kan 
även ha medfört ett annorlunda tänkande som innebar att elever i skolan fram till 1990 lärt sig 
”tänka pragmatiskt, individualistiskt och faktualistiskt, allt i överensstämmelse med den 
rationella läroplanen”27 där samhällets nytta stod i centrum. Eleverna som lämnade skolan 
efter 1990 kom att tänka mer på sin egen nytta och hur de skulle kunna ta en bra plats i 
samhället och vidare ansågs det nu viktigt att kunna hävda sig själv. Denna förändring hade 
även den såväl positiva som negativa sidor, positivt var att eleverna fått ett ökat 
självförtroende, en tro på sin egen förmåga att skapa och en vilja att lära dock oftast sådant 
som var knutet till jagets utveckling. Negativt var att eleverna saknade förmåga att bland 
annat analysera, lösa problem, se samband och argumentera. Avslutningsvis får dessa 
förändringar tas ansvar för av den äldre generationen. 
 

2.2 Centrala begrepp i kursplanerna i historia 
I detta avsnitt följer en genomgång av ett par centrala begrepp i historieämnets kursplaner och 
anledningen till att Identitet, Historiemedvetande och Kritiskt tänkande berörs är att de är 
centrala i de tre kursplanerna och att dessa kommer att ligga till grund för diskussionen i 
uppsatsens slut. Det finns dock en diskussion om användandet av detta sätt att skriva i 
kursplanerna. Enligt Ewa Durhán så är dock själva begreppet centrala begrepp diffust då 
dessa i sig inte är vedertagna som centrala begrepp för historieämnet eller då det inte finns 
något i den historiefilosofiska eller vetenskapsteoretiska litteraturen som antyder att det skulle 
finnas någon konsensus om vilka dessa begrepp skulle vara.28 Jag anser ändå att dessa 
begrepp är relevanta att ta upp då de används i kursplanerna och återkommer på ett eller annat 
sätt i de tre kursplaner som uppsatsen behandlar. Med hjälp av dessa kan jag som nämnts även 
föra en diskussion i slutet av uppsatsen om de viktiga förändringar som skett. 
 
2.2.1 Identitet 
Historieämnet i skolan har under lång tid haft en avgörande betydelse för vår uppfattning om 
vår omvärld och vår egen plats i den och därmed också varit en viktig del i vårt skapande av 
                                                 
25 Larsson. Hans Albin, Debatten och icke-debatten om historieundervisningen, ur Karlsson, Klas-Göran. & 
Zander. Ulf (red), Historien är nu, En introduktion till historiedidaktiken, Lund, 2004, s. 357 
26 Larsson, 2004, s. 358 
27 Ödman, 1995, s.602 
28 Durhán. Eva, Centrala begrepp i den frivilliga skolans kursplan för ämnet historia - en kritisk analys ur 
Larsson. Hans Albin (red), Historiedidaktiska utmaningar, Jönköping, 1998, s.92f 
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vår egen identitet. Identitet innebär enligt historikern Ulf Zander samma eller en och samma 
och det närbesläktade identifiera betyder vidare påvisa överensstämmelse emellan eller känna 
igen. Identifiering eller identifikation innebär att medvetandegöra identiteten och att en 
identitet inte är något evigt utan något man söker efter, har eller kan bli av med. Vi människor 
är ofta bärare av flera identiteter samtidigt, man kan vara falubo, dalmas, svensk, skandinav, 
nordbo och europé samtidigt och identifikationen av vad vi är är oftast ett resultat av att en av 
identiteterna har aktiverats och getts en politisk innebörd. 
   Vid studier av ämnet historia är det främst tre identiteter som historiker koncentrerar sig 
omkring och dessa är nationell, regional och etnisk. Dessa är relevanta vid frågor som varför 
historia skall läsas samt vad som ska tas upp, hur urvalet skall göras och till vem det riktar sig.  
    Det finns ett samband mellan historia som vetenskap och det kollektiva minnet och med det 
kollektiva minnet menar han ”att kollektiva minnen utvecklas av varje grupp för att den skall 
kunna hävda sin unika identitet gentemot andra grupper”29 Relationen mellan dessa två 
begrepp är att gruppen genom sina rekonstruerade föreställningar om sin identitet och sin 
utveckling skapar möjligheter för att känna igen sig och minnas genom historien. ”Gruppens 
identitet blir i djupare bemärkelse historisk först då gruppen skriver ned sin unika historia.”30 
Minnena förs vidare av enskilda individer men det är gruppen som helhet som bestämmer vad 
som ska föras vidare och individen kommer därför att identifiera sig med minnen och 
händelser som för kollektivet är viktiga. Minnena kommer sedan att föras vidare till nästa 
generation och på så sätt förs identiteten för kollektivet vidare. Ett problem som tas upp är att 
minnet är subjektivt och att historia ska vara objektivt vilket kan leda till ett subjektivt urval 
av historiska händelser vid skapandet av en gemensam identitet. Vidare skriver han att 
historia som politisk, ideologisk eller kulturell produkt kan vara subjektiv och levande men 
kan genom historiemedvetandet bli handfast för både individen och kollektivet. Historien kan 
dock användas med flera syften, till exempel som varnande exempel eller för att finna 
syndabockar. Det som verkligen hände, den faktiska historien, och användandet av den har ett 
beroendeförhållande som vi inte kan bortse ifrån och detsamma gäller som nämnts tidigare 
relationen mellan identitet och identifikation. 
     Inom historieämnet talar man även om en kollektiv identitet och denna anses vara lättare 
att identifiera än den personliga identiteten. Vid en definition av den kollektiva identiteten kan 
begrepp som historia, språk, kultur och religion vara gångbara attribut dock kan kollektivet 
vara oerhört stort som nationen eller staten, det kan även vara litet som en by. Inom 
kollektivet behöver samhörighetskänslan inte vara identisk hos alla utan den enskildes 
identitet är nära förbundet med den grupp hon ingår i. Våra personliga minnen står alltså i 
relation till vad som hände runt oss vid det speciella tillfället. Samma förhållande gäller för 
den enskildes historia som endast blir ”möjlig i ett större sammanhang i det förflutna”31.  
    Vår identitet eller kollektivets identitet står oftast i kontrast till andras identitet, ”de andra”, 
som kan jämföras med den egna och där de andra ofta upplevs som sämre än oss själva. Det 
kan dock vara lika viktigt att uppmärksamma de skillnader som finns inom det egna 
kollektivet för att inom den finna sin identitet som de olikheter som finns gentemot ”de 
andra”.  
    Historieundervisningen i skolan har länge arbetat med att försöka skapa en identitet hos 
sina elever, försökt få dem att identifiera sig själva, och från Folkskolans införande 1842 fram 
till 1946 så var det mest eftersträvade den ”nationella identiteten som med ett tidstypiskt 
uttryck kallades kärlek till fosterlandet”32 där statsidealism och hjältedyrkan hade en stor 

                                                 
29 Zander. Ulf, Historia och identitetsbildning ur Karlegärd. Christer. & Karlsson. Klas-Göran (red), 
Historiedidaktik, 1997, s. 87 
30 Zander, 1997, s. 87 
31 Zander, 1997, s. 99 
32 Zander, 1997, s. 105 
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plats. Historieämnet hade under denna tid en stor plats i skolan som ett medborgarfostrande 
ämnen men denna uppgift fick allt mindre plats från mitten av 1900-talet. Under 
efterkrigstiden förändrades historieämnet på så sätt att den medborgarfostrande uppgiften 
försvann och att hjältarna fick lämna plats för en mer objektiv historia där strukturer och 
kollektiv fick mer plats än individer. Under samma period försvagades även kopplingen 
mellan historia och identitet och detta på grund av den framåtblickande optimism som fanns i 
samhället efter krigen. I dagens samhälle har historieämnet åter fått en viktig roll för vårt 
identitetssökande. Dagens samhälle är inte lika homogent som tidigare och därför räcker det 
inte att titta på det nationella då det i vårt ”demokratiska samhälle inte finns någon på förhand 
given uppfattning om vad den nationella historien eller den nationella identiteten består av”33. 
Samhället är idag mer splittrat och därför måste vår nationella identitet inkludera såväl det 
nationella som det internationella perspektivet. Historieämnet kan idag vara en viktig del vid 
skapandet av en nationell och etnisk identitet. Genom att föra en ”kulturnationalistisk 
historieundervisning”, där man arbetar med frågor om vad är att vara svensk och vad som 
gjort oss till dem vi är där såväl det nationella som internationella får plats, kan man finna en 
legitimitet för ämnet historia. Detta genom att det bidrar till att förmedla viktiga 
grundläggande principer som kan hjälpa oss att i vårt mångkulturella samhälle att leva 
tillsammans trots våra olika ursprung och vanor.34

 
2.2.2 Historiemedvetande 
Historiemedvetande som begrepp inom historiedidaktiken har funnits och arbetats med under 
de senaste 20-30 åren och detta har lett till att didaktikens syfte delvis har omdefinierats. 
Dagens historiedidaktiker ägnar mer tid åt historia utanför skolan än man gjorde på 60- och 
70-talen då man blivit mer medvetna om att ”människors historiemedvetande skapas inte 
endast eller i första hand i skolan, utan det framkallas och bearbetas i många andra 
livssammanhang”35. Enligt Bernard Eric Jensen som är lektor i historia och historiedidaktik är 
skolan ingen miljö som direkt framkallar och hjälper eleverna att bearbeta sitt 
historiemedvetande. Jensen anser vidare att historieundervisningen idag måste ha ett större 
bruksvärde för att öka elevernas historiemedvetande.  
    Begreppet historiemedvetande har idag fått en central plats inom didaktiken men vad 
begreppet innebär är inte helt klart och ett antal forskare har försökt förklara dess innebörd. 
De använder dock flera olika definitioner av begreppet och beroende på vilken man använder 
så får man olika utgångspunkter för den fortsatta diskussionen. Det finns två närliggande 
begrepp som inte får blandas ihop och de är historiemedvetande och historiskt medvetande. 
Det första definieras, historiemedvetande, som ”sammanhangen mellan tolkning av det 
förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden”36 och det andra, historiskt 
medvetande som ”den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och alla 
inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga de har en 
härkomst och en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och utan 
förutsättningar”37. Vidare kan dessa två begrepp inte ses som synonymer utan historiskt 
medvetande kan ses som en del av begreppet historiemedvetande. Historiemedvetande 
innebär alltså studier av såväl dåtid, nutid som framtid och det blir möjligt att studera dem 
först då studierna även innefattar sociokulturella processer, alltså sådant som förverkligats 

                                                 
33 Zander, 1997, s. 111 
34 Zander. Ulf, Att legitimera och bli legitimerat. Historieämnet förr och nu i Sverige och annorstädes ur 
Larsson. Hans Albin (red), Historiedidaktiska utmaningar, Jönköping, 1998, s. 68 
35 Jensen. Bernard  Eric, Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik ur Karlegärd, Christer. & 
Karlsson, Klas-Göran (red), Historiedidaktik, Lund, 1997, s. 49 
36 Jensen, 1997, s. 51 
37 Jensen, 1997, s. 51 
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genom och tack vare mänskliga handlingar. Ett annat sätt att definiera begreppet görs även av 
Jensen med hänvisning till tysken Joachim Rolhfes och han menar ”att lära sig historia 
inskränker sig inte bara till förvärvandet av en omfattande ämneskunskap […]; det skall också 
bidra till utvecklandet av förmågan till iakttagelse och reflexion, det som man tidigare kallats 
historisk ”bildning” och som idag benämns historiemedvetande. Ty oavsett vad detta 
historiemedvetande kan vara i enskildheter betecknar det mer ett tankesätt än ett vetenskapligt 
förhållningssätt, mer en beredskap inför bearbetningen av historiska sakförhållanden än ett väl 
fungerande minneslager.”38 Historiemedvetandet kan vidare kopplas till oss som individer 
och kollektiv och vi är såväl skapade av historia som skapare av historia och här har man 
enligt Jensen tagit hänsyn till den betydelse historiemedvetandet har för människor i deras liv 
och sociala samvaro. Detta synsätt gör att begreppet rättfärdigar sig genom att det är de 
samhälleliga funktionerna som är de styrande. 
    Historieämnet som sådant har inget egenvärde utan är kan ses som ett instrument för att 
uppnå ett utvecklat medvetande om sin egen tid och därför måste historieundervisningen vara 
kopplad till och utgå ifrån aktuella erfarenheter. Med utgångspunkt utifrån detta kan en av 
historiemedvetandets viktigaste funktioner vara att användas av oss människor för att klargöra 
vår position i tid och rum. 
    Vid utvecklandet av sitt historiemedvetande talar man om olika läro- och 
bildningsprocesser och dessa är: 
 Historiemedvetande som identitet 
 Historiemedvetande som mötet med det annorlunda 
 Historiemedvetande som sociokulturell läroprocess 
 Historiemedvetande som värde- och principförklaring 
 Historiemedvetande som berättelse. 
Vid ”resor” i tiden stöter man på oss själva likväl som de andra och med det så har man stött 
ihop med de två första processerna och att skapa sin identitet är även en sociokulturell 
process, vilket leder in på den tredje processen. Den sociokulturella processen är nära 
sammanbunden med värde- och principförklaringen då man ”genom att koppla ihop 
dåtidstolkningen, nutidsförståelsen och framtidsförväntan skapar och utvecklar människan sin 
sociokulturella kompetens, alltså sin förmåga att ställa upp genomföra och värdera 
sociokulturella scenarier”39. Undervisningen i historia kan således användas för att förmedla 
värderingar och principer som vi måste följa i vårt umgänge med varandra och vår omvärld. 
Historiemedvetande som berättelse innebär att vi ska lära oss att framställa vårt eget och 
andras liv så att de blir faktiska och specifika skeenden i tid och rum.  
    Det huvudsakliga resonemanget om dessa begrepp är om skolan är en kvalificerande 
lärmiljö för att utveckla historiemedvetandet hos våra elever. Något svar på detta ges inte men 
en antydan om att det finns en del att önska om begreppet inom såväl undervisningen som 
forskningen om användandet och att de egna resonemangen inte är annat än teorier. 
    Begreppet används i kursplanen utan någon närmare förklaring vilket enligt Eva Durhán 
kanske borde ha funnits, detta då det enligt henne anses vara en primär uppgift för skolan att 
utveckla elevernas historiemedvetande men att den som inte är insatt i begreppet inte inser 
dess komplexitet.40  
     
2.2.3 Kritiskt tänkande 
Historiker tolkar texter och tolkningen är en konstruktiv process men alla kan inte detta från 
början utan måste lära sig göra det. Det som inom historievärlden kallas för inre källkritik är 
enligt filosofie doktorn Sirkka Ahonen en ”medborgarfärdighet som alla behöver ha i ett 
                                                 
38 Jensen, 1997, s. 55 
39 Jensen, 1997, s. 76 
40 Durhán, 1998, s. 99 
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informationssamhälle”41. Att kritiskt behandla bilder och texter är en förutsättning för 
historiska studier och historikern lär sig att granska om alla bilder och fakta stämmer överens 
med varandra. Det är även så att fakta kan betyda olika för de inblandade och kan därmed ge 
olika tolkningar av historien.  
    I skolans värld testas elevernas färdigheter i kritiskt tänkande i bland annat historieprov där 
det blir viktigt för eleverna att kunna välja ut relevant fakta vid inläsningen. Denna färdighet 
kan bäst övas vid källstudier där eleven får hjälp att ”inse den historiska kunskapens 
rekonstruktiva natur”42.  
    Det historiska materialet kommer ifrån människors tankar och avsikter och därför är det 
viktigt för historikern att fråga sig vem som skrev och med vilka avsikter. Detta innebär att 
historikern måste studera samhället rationellt även om människan inte är rationell. Vidare 
måste man hysa empati vilket innebär att historikern försöker inta en annan persons position 
och tänka sig in i hennes handlande och bakomliggande motiv. Historikern kan sedan försöka 
byta perspektiv genom att byta synvinkel till en annan person eller grupp och därmed få en 
förståelse för att en händelse kan ha olika betydelser för olika personer och grupper. Empati är 
”en del av den kritiska inlärningsprocessen i historia”43. Vid försök att förklara historien så 
måste presentatören ha en medveten förklaringstrategi där intentionella44 eller strukturella 
förklaringar är de vanligaste. Ytterligare ett begrepp som är nödvändigt för tolkningen av 
historien är dess föränderlighet och att denna har betytt olika för olika människor. Av denna 
anledning måste därför ett fenomen studeras från olika håll och eleverna i skolan måste därför 
själva få studera förändring i historien så att de får bygga sin historiemedvetenhet.   
    Vid studiet av vår historia i skolan måste man ta hänsyn till de moraliska dimensioner som 
finns i det förgångna och att skolan använder ämnet som material för att öva eleverna i 
moraliska värderingar. Det som ska tolkas positivt respektive negativt bestäms i läroplanen 
och där skolans mål underkastas samhällets värderingar vilket leder till en konflikt mellan den 
historiska kunskapen och samhällets förväntningar. Denna konflikt försöker man lösa genom 
metodiken för undervisningen och där kan eleven få arbeta med motstridiga källor för att 
sedan diskutera dem och dra slutsatser. 
     

2.3 Synen på historieundervisningen och historieämnet i 
läroplanerna 
De reformer som skett har enligt historieprofessorn Hans Albin Larsson lett till förändringar 
för historieämnet i skolan och den har inneburit en halvering av undervisningstiden sedan 
sammanslagningen av gymnasiet och yrkesskolan och minskningen tog ökad fart i och med 
1994 års reform. 
     Ämnets betydelse i skolan hänger nära samman med de styrandes förändrade synsätt på 
ämnesundervisningen. Ämnen som sådana i skolan fick allt mindre betydelse och de 
strukturer som skulle bevaka ämnesundervisningen bröts ned i den omstrukturering som 
skedde i skolan från 60-talet och framåt och som hade sitt stora genomslag under 90-talet.  
    Historieundervisningens innehåll är en politisk fråga enligt Adler och han anser att det inte 
är någon tillfällighet att den svenska staten utövat en så stark påverkan på skolans mål och 
innehåll. De styrmedel staten haft, lagar, regler och förordningar, har varit så varit under en 
lång tid. I skolämnet historia går det tydligt att se statsmakternas intressen, allt ifrån 
historieundervisningen som fostrande och disciplinerande till identitetsskapande och det 
                                                 
41 Ahonen. Sirkka, Historia som kritisk process ur Karlegärd. Christer & Karlsson. Klas-Göran (red), 
Historiedidaktik, Lund, 1997, s. 122 
42 Ahonen, 1997, s. 126 
43 Ahonen, 1997, s. 128 
44 Intentionella förklaringar utpekar individer och grupper som drivande bakom historien. 
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kritiska tänkandet. Historieundervisningen skall enligt politikernas önskemål ”skänka mening 
åt samtiden så att den blir begriplig”45 och den kan ha flera för samhället viktiga funktioner. 
Dessa kan vara vetenskapliga, ideologiska, existentiella, moraliska samt mörkläggande. 
Vidare skriver författaren att undervisningen än idag har två syften och dessa är att lära och 
fostra, dessa syften kan dock ibland kollidera. Pedagogiken har i detta sammanhang bestått av 
”en slags smygande men effektiv inlärning utifrån en tidsbunden värdegrund”46. Skolan är en 
viktig del av samhället och därför har samhällets värdegrund också varit och är skolans 
värdegrund. Önskade värden skall ifrån samhället förmedlas till eleverna och likaså skall 
samhällets önskade utveckling och allt detta skall ske i skolans regi. Detta kan ses som 
”indoktrinering och aktiv påverkan”47 men att det likväl skett och sker. De värden som skall 
förmedlas presenteras i läroplanerna och undervisningen ska ske med utgångspunkt ifrån 
samhällets värdegrund. De värden som finns är inte färdiga utan ska utvecklas och 
historieundervisningen kan bidra med exempel på användning av grundläggande värden. 
Historieämnet kan här bidra med, och har bidragit med, att ”tillhandahålla en struktur av 
tidsperspektiv, förståelse för sammanhang och förändring samt begrepp som 
historiemedvetande, historisk empati, källkritik, individuell och kollektiv identitet och 
kulturarv”48. Ovanstående ska hjälpa eleverna att kritiskt granska utvecklingen med ett 
historiskt perspektiv och detta såväl lokalt, nationellt som globalt.  
    Förändringar för historieämnet förväntas ske inom det närmaste men hur har ämnet 
förändrats med tiden. Enligt Larsson har det egentligen inte förts någon debatt om 
historieämnets roll och villkor i skolan men synpunkter har då och då dykt upp. De 
synpunkter som har framkommit har behandlat behovet av historieämnet i skolan, dess 
metodik samt ”dess position i förhållande till andra ämnen till de övergripande ambitionerna i 
skolan”49. 
    Historieämnet på 50-talet var under utredning och de styrande ansåg i början av decenniet 
att ett nära förhållande mellan samhällskunskap och historia skulle råda men hur det skulle se 
ut kunde inte preciseras förrän de pågående utredningarna var färdiga. Ämnena ansågs dock 
som självklara på schemat för den allmänna linjen på gymnasiet.50 Under slutet av 50-talet 
diskuterades ämnets innehåll och ett förslag som innebar att en del av den äldsta historien 
skulle tas bort till förmån för det nya. Detta var ett sätt att försök lösa problemet med ett stort 
innehåll och allt mindre tid för undervisning i ämnet. Zander skriver dock att många ansåg att 
detta kunde leda till ”en koncentration kring de perspektiv som var de rådande”51 och att det 
viktiga var att ämnet erbjöd bildning och inte att eleverna alltid insåg nyttan med 
undervisningen.52 I ett betänkande som kom -63 så ansågs kraven på eleverna vara inriktade 
på deras ”förmåga att förstå människor och människors situation”53. Samtidigt fick skolan 
inte bara uppehålla sig vid nutid och framtid utan det var även viktig att framhålla att ”studiet 
av historiska skeenden, av sociala och ekonomiska förhållanden i gången tid, av förändringar 
och samhällets föränderlighet var av betydelse för en bättre förståelse av det moderna 
samhällets problem”54. Uppgiften för gymnasieskolan skulle nu vara att fortsätta 
grundskolans orientering och ge en översikt och det historiska perspektivet skulle tillgodoses 

                                                 
45 Adler, 2004, s. 53 
46 Adler, 2004, s. 57 
47 Adler, 2004, s. 58 
48 Adler, 2004, s. 59 
49 Larsson, 2004, s. 360 
50 Larsson, 2004, s. 363f 
51 Zander. Ulf, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 
sekelskifte, Falun, 2001, s. 335 
52 Zander, 2001, s. 334f 
53 Larsson, 2004, s. 364 
54 Larsson, 2004, s. 364 
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genom att bevara det dåvarande historieämnet och ge det en vidgad omfattning. Redan -64 
kom det en ny proposition som innebar att kritiskt tänkande och personlighetsutveckling 
skulle vara målsättningen för gymnasiet samt att kommunikationsfärdigheter skulle ges 
utökad plats. Utöver detta skulle en fördjupning ske inom områden som samhälle, teknik, 
naturvetenskap och kultur och det kom att innebära att historia blev en del av den 
gemensamma kärna av ämnen som alla linjer skulle ha.55 Kursplanen som kom -64 innebar en 
koncentration på tiden efter 1815 och Zander skriver att en debatt drogs igång som i och med 
dessa nya tankar fruktade att den äldre historien endast skulle bli en kort tillbakablick med 
lösryckta detaljer. ”Som historisk undervisning betraktat är detta dömt att bli ren humbug”56 
Kritik av läroböckerna gavs även under 60-talet och nu handlade diskussionerna i dessa även 
om lärarna verkligen hann fram till vår moderna historia. 
    Under 70-talet kom en förskjutning av historieämnets innehåll som enligt Larsson innebar 
att sentida historia fick mer plats och att de långa perspektiven enligt ett par av dåtidens 
debattörer ”offrades, vilket skulle leda till minskad förståelse för vår egen tid”57. Denna 
förändring ledde till ett tillfälligt motstånd och en debatt i Svenska Dagbladet under hösten 
och vinter 77/78 där ett par historiker uttryckte sin oro över att de långa perspektiven 
försvann. Dåvarande undervisningsråd bemötte kritiken men utan att ändra på liggande 
förslag. Vid ungefär samma tidpunkt ställdes det enligt Zander även krav på att ämnets 
innehåll borde anpassas efter invandringen till Sverige och att elever med invandrarbakgrund 
skulle få möjlighet att bevara och stärka sin etniska identitet. Det kom dock att dröja till en bit 
in på 80-talet innan dessa tankar fick gehör.58  En utredning som gjordes -81 fastställde att de 
gamla orienteringsämnena hade blivit karaktärsämnen med starka färdighetsinslag samt att 
undervisningstiden för dessa ämnen kraftigt minskat sedan 40-talet, detta trots att man betonat 
vikten av historiska kunskaper för att stärka demokratin. De styrande bakom utredningen 
avsåg dock inte att ta upp detta till någon debatt utan lämnade ämnet där. Vid slutet av 80-
talet kom ytterligare ett förslag som kom att innebära minskad tid för historieämnet på ett 
flertal linjer. Ämnet skulle reduceras med en tredjedel. Även under 80-talet togs debatten upp 
om det behövdes mer modern historia och enligt Zander påstods det då att avsaknaden av de 
längre perspektiven kunde leda till en uppfattning om vårt samhälle som målet för 
utvecklingen och därmed en historielöshet hos folket. 
    Avslutningsvis har 90-talet för historieämnet inneburit än mindre plats då det inte längre 
varit obligatoriskt på alla program. Den nya timplanen innebar även en drastisk minskning av 
undervisningstiden. Enligt Larsson ledde detta till att de styrande i landet uttryckte sin oro för 
den tidens elevers bristande historiekunskaper men deras oro ledde dock inte till mer historia i 
skolan utan till satsningen på ”Levande Historia”, om förintelsen. Skolverket lyssnade inte 
alls på debatten utan lade istället fram ett förslag som ytterligare skulle minska ämnets plats i 
skolan och denna gång var det ämnet på det naturvetenskapliga programmet som inte längre 
skulle vara obligatoriskt. Förslaget ledde till så skarp kritik att man inte våga realisera sitt 
förslag men i smyg lät man istället ämnet bli valbart på det nya tekniska programmet. 
    Historieämnet har haft en stor betydelse i skolan för elevernas utveckling av det kritiska 
tänkandet och innehållsmässigt har det gått mot mer modern historia och genom Lpf -94 så 
har det enligt Larsson även gått mot mer tematiska studier. Hela 1900-talet har haft höga 
ambitioner för historieämnet och att dessa blev än högre i och med Lpf -94. Larsson går så 
långt i sitt resonemang om kursplanerna att de ”utgör närmast en katalog över den svenska 
skolans värdegrund”59. Lärare som undervisat i ämnet har konstaterat vad som hänt och talat 
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om ett ämne på väg att utrotas vilket bland annat ledde till ett par artiklar om historieämnets 
vara eller ickevara under slutet av 90-talet. Redan tidigare fördes det dock en debatt om än en 
ganska liten sådan om ämnet. Historikern Ulf Zander skriver att det under 60-talet, i 
samhället, diskuterades vad läroböckerna skulle innehålla och tankarna gällde bland annat att 
”distanseringen från kungar och krig, invanda nationalistiska perspektiv och annan gammal 
surdeg gick för långsamt”60. Tankar fanns nu på att internationella perspektiv och svenskt 
arbete och liv borde få mer plats. Vid decenniet innan så uttrycktes tankar om att så länge 
historia var ett fostrande ämne för medborgarna så behövdes det ingen debatt om ämnet eller 
om dess plats i skolan men detta kom dock inte att vara så länge till som vi sett tidigare.61  
    Vad låg då bakom historieämnets tillbakagång? Enligt Zander var det den objektiva 
undervisningen som skulle fostra till goda demokratiska medborgare som var i centrum och 
för detta fanns det andra ämnen som var bättre lämpade än historieämnet. Bildning var inte 
längre lika viktigt. Under 80-talet försökte man motivera ämnet med argument som 
”historieundervisningens betydelse för elevernas kritiska skolning”62 och de nya sociala och 
politiska perspektiven samt den globala aspekten men trots dessa argument minskades 
timmarna. Trenden med minskade undervisningstimmar följes även av en 
tyngdpunktsförskjutning som innebar att ”intresset för svensk stormaktstid inom 
historieämnet avlöstes… av en nutidsinriktad samt social- och lokalhistoriskt inspirerad 
undervisning”63 Idag anser Klas-Göran Karlson att det råder en dubbel paradox vad gäller 
historieämnet och dess tynande tillvaro. Historia har sällan varit så populärt hos det svenska 
folket som nu, samtidigt specialiseras forskningen vilket leder till distansering ifrån den 
bredare publiken och till detta kan läggas att ämnet är väldigt populärt att läsa på högskolor 
och universitet samtidigt som det för en alltmer tynande tillvaro i den svenska skolan. Ämnets 
tillbakagång kan inte tillskrivas historievetenskapen eller historikerna utan andra faktorer eller 
aktörer måste finnas. Historia har som ämne haft svårt att hävda sig gentemot ämnen som 
samhällskunskap och geografi, dessa ämnen har haft starka anhängare som agerat för deras 
plats i skolan. De intressegrupper som arbetat för historieämnet är såväl små som svaga och 
han ställer sig till och med undrande över vilka, förutom Historielärarnas förening, som 
arbetar för ämnet i skolan. Utöver de starka politiska och fackliga krafter som agerat till andra 
ämnens förmån lägger Karlsson historieämnets problem med att ”hävda dess relevans i det 
kortsiktiga, pragmatiska nyttoperspektivet som under de senaste decennierna vunnit insteg i 
skolvärlden”64. Utöver dessa faktorer nämns även att förkortade studietider för blivande 
historielärare och för få forskarutbildade lektorer som kunnat för ämnets talan inte har gjort 
situationen bättre.65

 

3. Undersökning 
Följande avsnitt innehåller en genomgång av de tre läroplaner med tillhörande kursplaner som 
detta arbete omfattar. Som grund för denna genomgång ligger de olika läro- och kursplanerna 
och framställningen ligger väldigt nära originaltexterna. Problemet är dock att denna nära 
återgivning kan göra det svårt att veta vad som är citerat och vad som är nära originalet. 
Vinsten med detta är att jag i min analys inte har en tolkning av texterna att ta hänsyn till och 
därför har jag valt att göra så här. 

                                                 
60 Zander, 2001, s. 332 
61 Zander, 2001, s. 332f 
62 Zander, 1998, s. 60 
63 Zander, 1998, s. 59 
64 Karlsson. Klas –Göran, Den svenska historiedidaktiken och den dubbla historiska kompromissen  ur Larsson. 
Hans Albin (red), Historiedidaktiska utmaningar, Jönköping, 1998, s. 26 
65 Karlsson, 1998, s. 21ff 
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3.1 Läroplanernas övergripande mål 

3.1.1 Lgy 65  
Läroplanen som kom ut -64 och började användas -65 är uppdelad i fyra kapitel och dessa är 
Mål och riktlinjer, Allmänna anvisningar, Timplaner och Kursplaner.  Mål och riktlinjer 
behandlar gymnasiets uppgifter och de allmänna anvisningarna ger direktiv på hur målen 
skulle uppnås. I anvisningarna finns det konkreta förslag och exempel på hur undervisningen 
kan gå till och hur prov kan se ut, där finns även förslag på hur de gemensamma aktiviteterna 
såsom samling, som bör ske 1-2 gånger per vecka, ska utformas. De övriga två kapitlens 
innehåll reglerar antalet timmar i olika ämnen på olika program, hur kurserna skall se ut och 
även hur man hanterar saker som till exempel delning av klasser och utökad studiekurs.  
 
Varför 
Gymnasiets uppgifter är att bygga vidare på grundskolans utbildning samt att tjäna som grund 
för fortsatta studier vid universitet och högskolor och annan eftergymnasial utbildning och 
dels för omedelbar yrkesutövning. 
 
Vad 
Skolan ska utbilda elever som utvecklat ett självständigt och kritiskt betraktelsesätt och 
eleverna ska få en objektiv utbildning där de själva får möjlighet att ta ställning och värdera 
fakta och påståenden. Utöver fakta ska de även lära sig förståelse, intresse och vilja till 
engagemang för andra människor. Eleverna skulle även få en social fostran samt en personlig 
utveckling under sin tid i gymnasiet. Viktigt för skolan är elevernas 
kommunikationsfärdigheter, såväl muntliga som skriftliga och både i svenska och också andra 
språk. För samhällets utveckling är det även viktigt med matematiska kunskaper och dessa 
skall ges en stor plats i skolan. Yrkeslivet kräver även att eleverna har med sig specifika 
kunskaper för arbetslivet och dessa skulle skolan till viss del tillgodose. Samhället ställer även 
krav på att skolan ska förmedla kunskaper som är av sådan art att de är gemensamma för de 
flesta individer i vårt samhälle, alltså sådan kunskap som tillhör vår gemensamma referensram 
som vi behöver för att bli aktiva och demokratiska medborgare i vårt land och i vår omvärld. 
Gymnasiets uppgift är därför att fördjupa den samhällskunskap som grundskolan gett samt att 
göra dem medvetna om de skillnader som växlar under historiens lopp och från land till land. 
Eleverna skall även få en historisk aspekt på hur samhället har utvecklats för att förstå dess 
föränderlighet idag och för att förbättra det som de anser är ogynnsamt. Gymnasiets uppgift är 
att fortsätta den orientering som grundskolan gett och påvisa sammanhang i det historiska 
skeendet. Konkreta färdigheter som eleverna skall ha med sig från skoltiden är arbeta såväl 
enskilt som i grupp, ta initiativ till och planera och genomföra större uppgifter, de skall alltså 
kunna planera, samla in information, tolka och värdera informationen, sammanställa och 
redovisa sitt resultat. 
 
Hur 
Arbetsformerna i skolan skall vara sådana att elevernas förmåga till egna initiativ och 
iakttagelser liksom självständigt ställningstagande övas och kommer till sin rätt. Mer konkreta 
förslag på hur undervisningen skall gå till finns under kapitlet Allmänna anvisningar och där 
kan man finna bland annat hemuppgifternas funktion och hur man kan använda olika 
hjälpmedel.66  
 

                                                 
66 Skolöverstyrelsen, Skolstyrelsens skriftserie 80, Läroplan för gymnasiet, Stockholm, 1965, s. 14-54 
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3.1.2 Lgy 70 
Läroplanen som utgavs 1970 är uppdelad i Mål och Riktlinjer samt Allmänna anvisningar där 
det andra kapitlet består av ett antal delkapitel som specificerar Mål och riktlinjer och ger till 
exempel en del konkreta tankar om undervisningen och dess innehåll men även hur 
samverkan ska ske och hur elevvården skall fungera. 
 
Varför 
Mål och riktlinjer talar om gymnasieskolans syfte och detta är enligt läroplanen att förmedla 
kunskaper till eleverna och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmet främja deras 
utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande 
samhällsmedlemmar. Det specifika kravet är att främja elevernas allsidiga utbildning och ge 
dem kunskaper samt öva deras färdigheter. Syftet med arbetslivsfostran, som är en viktig del i 
skolans uppgift, hos eleverna är bland annat följande; bereda dem inför den första 
anställningen, få dem att förstå den anställdes ansvar och rättigheter, klarlägga den enskilda 
arbetstagarens relationer till olika kategorier av i företaget anställda och främja deras 
samarbetsförmåga.  
 
Vad 
Innehållet i skolan och undervisningens form samt skolans organisation ska formas av 
individens och samhällets krav och utvecklingen i samhället. Skolans yttre organisation skall 
vara formad så att varje elev kan finna en passande studieväg och ett arbetssätt som främjar 
den personliga utvecklingen. Dessutom skall arbetet vara inriktat på framtiden så att eleverna 
blir redo att möta den samt förberedande för ett aktivt yrkesliv och de förändringar detta kan 
innebära och erbjuda. Skolan skall även så långt det är möjligt erbjuda eleverna lika 
utbildningsmöjligheter och hos eleverna utveckla ett självständigt och kritiskt betraktelsesätt. 
En central uppgift för alla som verkar i skolan är att utveckla elevernas färdigheter i muntlig 
och skriftlig framställning. Det är även viktigt att det framgår att forskning och utveckling är 
viktigt för samhället och därför skall skolan ge eleverna tillfälle till teknisk och 
naturvetenskaplig orientering. Undervisningen skall dessutom bedrivas objektivt och så att 
eleverna fostras i ett demokratiskt tänkande. Vid skoltidens slut skall eleverna ha lärt sig 
följande färdigheter; göra upp och följa en plan för hur arbetsuppgiften skall genomföras, 
samla, tolka och värdera information, sammanställa och bearbeta materialet samt redovisa och 
bedöma resultatet.  
 
Hur 
Arbetssätten skall främja elevernas personliga utveckling. Eleverna skall övas i sådana 
färdigheter att de på egen hand efter skolan skall kunna arbeta med och lösa uppgifter på egen 
hand eller i grupp. Arbetet och arbetsmiljön i skolan skall främja elevernas såväl mentala som 
kroppsliga hälsa. De skall debattera och diskutera de kunskaper de fått. Undervisningsformen 
måste anpassas till skolans yttre förutsättningar samt till elevernas förutsättningar och 
önskemål, lärostoffet samt de resultat man vill uppnå. Ett elevaktivt arbetssätt eftersträvas 
likaså att de får öva sig i det självständiga arbetssättets teknik. Undervisningen ska även 
bedrivas på så sätt att den blir konkret och åskådlig och försöka göras så individuell som 
möjligt. Ifrån elevernas sida önskas en delaktighet i planeringen av undervisningen. 
Uppgifterna de ges ska i varierande grad lösas enskilt eller i grupp. Arbetsformerna skall ta 
hänsyn till elevernas motivation, aktivitet, konkretion, individualisering och samverkan. 
Samverkan mellan ämnen men även med verksamheter utanför skolan är för elevernas bästa. 
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Likaså är samverkan med hemmet även av vikt för elevernas utveckling och utbildning. 
Hemarbete förekommer i en del ämnen men det mesta av arbetet skall göras i skolan.67

 
3.1.3 Lpf 94 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna är uppdelad i två kapitel och de är Skolans 
värdegrund och uppgifter samt Mål och riktlinjer. Det första kapitlet är sedan uppdelat i 
följande underkapitel: grundläggande värden, gemensamma uppgifter för de frivilliga 
skolformerna samt särskilda uppgifter och mål för olika skolformer. De grundläggande 
värdena handlar om att skolan skall vara icke-konfessionell och skall bidra till förståelse och 
medmänsklighet. Vidare handlar de om att skolan skall vara saklig och allsidig, ge en 
likvärdig utbildning samt visa på våra rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle. De 
gemensamma uppgifterna handlar bland annat om skolans huvuduppgifter och här 
specificeras varför och vad eleverna skall uppnå med skolan. Dessutom handlar det om vilken 
syn på kunskap som skall råda i skolan och man talar även om de fyra f: n; fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. Skolan kan inte förmedla alla de kunskaper eleverna kan komma 
att behöva men skolan skall syfta till att skapa de bästa möjligheterna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling. Det tredje och sista delkapitlet handlar om uppgifter och 
mål för de olika skolformerna och här specificeras i korthet gymnasieskolans uppgifter i form 
av vad man skall göra och vilka mål man skall arbeta mot. 
    Det andra kapitlet i Lpf 94 innehåller mål och riktlinjer för skolan och här finns följande 
underrubriker; kunskaper, normer och värden, elevernas ansvar och inflytande, 
utbildningsval- arbete och samhälle, bedömning och betyg samt rektors ansvar. Kapitlet Mål 
och riktlinjer är uppdelat i mål att sträva mot och mål att uppnå.  
    I de olika kapitlen kan man hitta svar på frågorna varför, vad och hur undervisningen skall 
bedrivas och svaren redovisas nedan. 
 
Varför 
Utbildningen skall syfta till att ”främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, 
som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet” samt ”bidra till elevernas allsidiga 
utveckling”. Skolan skall ge dem en grund för ett livslångt lärande och utvecklingen inom 
yrkeslivet innebär att det behövs kunskaper om olika yrkesområden och en medvetenhet om 
såväl sin egen som andras kompetens. Vidare vill man främja elevernas förmåga till 
personliga ställningstaganden, att de skall kunna medverka till att hindra skadlig 
miljöpåverkan samt att de skall se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang.  
    Skolan skall förbereda eleverna för yrkesverksamhet och studier vid bland annat universitet 
och högskolor och som förberedelse för vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga 
för sina egna liv. Utöver detta skall skolan syfta till att ungdomarna inom ramen för den 
utbildningsväg de valt ge var och en en möjlighet till en harmonisk och allsidig utveckling. 
Dessutom skall skolan aktivt och medvetet påverka eleverna så att de omfattar vårt samhälles 
gemensamma värderingar. 
 
Vad 
Skolan skall ge eleverna sådan kunskap att de kan arbeta och verka i samhället och därför 
behöver de beständiga kunskaper som utgör den referensram som alla i samhället behöver. De 
behöver även få kunskaper som gör dem redo att orientera sig i en komplex verklighet som 
snabbt förändras. Av den anledningen är det viktigt att de får kunskaper om hur man finner, 

                                                 
67 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan, Allmän del, Stockholm, 1971, s. 9-40 
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tillägnar sig och kan använda ny kunskap och därför är det viktig att de lär sig tänka kritiskt, 
granska fakta och förhållanden och inse konsekvenser av olika handlande. 
    Eleverna skall även utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar samt att arbeta och lösa 
problem såväl enskilt som i grupp. Undervisningen skall även ge eleverna kunskaper utifrån 
ett par olika perspektiv och dessa är; etiska , miljö- och internationella perspektiv.  
     
Hur 
Lpf 94 anger inte i konkreta ord hur undervisningen skall gå till eller exakt vilka moment som 
skall ingå utan ger endast riktlinjer för arbetet och de är följande: 

- utgå ifrån elevernas enskilda behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 
- varva teori och praktik 
- samverka med andra lärare 
- låt eleverna ta ställning till kunskaperna 
- planera tillsammans med eleverna 
- olika arbetssätt och arbetsformer skall varvas 
- samarbete med arbetslivet.68 

 

3.2 Kursplanernas utformning 

3.2.1 Lgy 65 
Kursplanen i historia är uppdelad i Mål, Huvudmoment, Årskursfördelning samt Anvisningar 
och kommentarer.  Huvudmomentdelen är uppdelat i två delar som bygger på olika program 
och elevernas olika behov på grund av utbildning. Avsnittet som behandlar  
Årskursfördelning tar upp vad som skall behandlas i respektive årskurs och första årskursen är 
likadan för alla oavsett program. I årskurserna därefter skiljer sig det historiska innehållet åt 
beroende på program. Det finns noggrant uppstaplat vad som skall läsas och när. 
 
Varför 
Syftet med historieundervisningen är att skänka eleverna den kännedom om gångna 
generationers liv och arbete som redan i sig är ett värde och som bidrar till förståelsen av den 
värld de lever i och det samhälle de kommer att verka i. 
 
Vad 
Eleverna skall ha vidgat och fördjupat kunskaperna om väsentliga epoker och förlopp i allmän 
och nordisk historia. De skall även ha fått en insikt om hur vår egen tids samhällsformer samt 
dess kultur- och levnadsförhållanden vuxit fram samt ge kontakt med historiska källmaterial 
och därvid grundlägga och utveckla förmågan till kritiskt tänkande och till att nyanserat 
bedöma uppgifter, sammanhang och problem i det förgångna och nutiden.  
    Ovanstående tankar om vad de ska ha lärt sig specificeras under rubriken Huvudmoment 
och i huvudsak är de lika mellan programmen, det som skiljer är att Humanistisk, Samhälle 
och Natur även skall arbeta med allmänt historiska, kulturhistoriska och samhällshistoriska 
teman. Orsaken till att nämnda program läser mer är att de har fler timmar än övriga, se tabell 
på s. 30. Det som alla elever skall lära sig är för perioden 1000-1789 ett studium med tonvikt 
på avgränsade epoker, som behandlas såväl med avseende på politiska, sociala och 
ekonomiska förhållanden som med hänsyn till den allmänna idéutvecklingens samt kyrkans, 
konstens, litteraturens och musikens historia. Detta skall läsas i årskurs ett på alla program. 

                                                 
68 Utbildningsdepartementet, Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 1994 
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För efterföljande period, 1789-1945 skall ett studium av de moderna samhällenas uppkomst 
och utveckling ske och detta även med ett utomeuropeiskt perspektiv. Tiden efter 1945 skall 
ges en orientering om väsentliga händelseförlopp och utvecklingslinjer i ett globalt 
perspektiv. För de program som även läser historiska teman finns det en lång lista på förslag 
till de olika, allmänt historiska, kulturhistoriska och samhällshistoriska. På sam och hum skall 
man under år två läsa fram till 1945 och tiden därefter samt olika teman skall läsas under 
årskurs tre. På övriga program läses allt efter 1789 under årskurs två. 
    Ett belysande exempel på konkretionen i kursplanen som finns under rubriken 
Årskursfördelning är till exempel studiet av Det medeltida samhället där följande skall tas 
upp; 1) Allmän Historia: feodalsamhällets uppkomst och dess politiska och sociala grunddrag, 
Den medeltida hushållningen, De politiska världsstatsidéerna, Korstågen och mötet med den 
islamitiska världen samt Medeltida kultur och samhällsliv. 2) Nordisk historia; 
Landskapslagarnas samhälle, Det kyrkliga livet, Statlig enhet och rikslagstiftning samt 
Unionella och nationella strävanden.  
    Under rubriken Anvisningar och kommentarer finns det tydligt exemplifierat vad som bör 
läggas tyngdpunkt på under de olika epokerna, detta för att nå undervisningens uppgift med 
kursen. Detta gäller även de teman som det ges förslag på. Då det är mycket som skall läras ut 
så är det som förloras i detaljrikedom ersatt av en stoffcentrering som framhäver avgörande 
principiella perspektiv. Det väsentliga är att innehållet blir analyserat och resonerat så att 
eleverna lär sig att finna sammanhang och att diskutera problem. 
 
Hur 
Under rubriken Planering och samverkan skrivs det om hur stoffet skall planeras och fördelas 
under de olika årskurserna och hur mycket tid som kan ges till olika moment. Lämpligt är att 
involvera eleverna i planeringsstadiet för att få dem att inse målet med undervisningen. 
Oavsett program bör samverkan med andra ämnen ske och beroende på program ges olika 
förslag på lämpliga samarbetsämnen. De timmar som är utlagda under respektive år bör även 
koncentreras i så hög grad som möjligt, detta för att underlätta helhetsupplevelsen och att 
sammanhangen inte brister på grund av utdragen undervisning. Förslag ges på att eleverna i 
årskurs ett läser alla historietimmarna på en termin. Läroboken är ett bra redskap för att ge 
eleverna ett skelett av fakta att bygga upp historien på dock bör denna kompletteras av annat 
material.  
    Självständigt arbete bör eftersträvas och anpassas till elevernas successivt ökade förmåga. 
Det ges även exempel på hur ett upplägg kring ett arbetsområde kan se ut och hur mycket av 
tiden som avsatts för hela området som bör avsättas till eget arbete. Exempel ges även på 
lämpliga större arbetsområden samt hur upplägget av dem kan se ut.  
    Historieundervisningen skall liksom annan undervisning arbeta mot att eleverna får sådan 
studievana och studieteknik att de själva på ett snabbt och ändamålsenligt sätt kan skaffa sig 
kunskaper. De skall ges redskap för att lära sig att sortera i stoffet. Nedan följer olika medel 
och metoder som kan används för att nå målen: 

- Diskussioner och analyser 
- Samverkan 
- Träning i eget arbete 
- Memorering av fakta 
- Läxor bör förekomma 
- Arbeta med källmaterial 
- Tidningar, bilder, statistik, grafiska tabeller, diagram och historiska atlas bör användas 
- Studiebesök och exkursioner 
- Beting, större uppgifter 
- Individuellt och grupparbete 
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- Muntligt och skriftligt  
- Audiovisuella hjälpmedel bör användas.69 

3.2.2 Lgy70  
Denna kursplan är uppdelad i kapitlen Mål och huvudmoment samt Kommentarer. Det andra 
kapitlet har följande underrubriker; Allmänt, Kritisk läsning, Historieuppfattningar, 
Periodindelning, Världen, Europa, Norden och hembygden, Invandringen, Planering, 
Studietakt, Arbetssätt, Bedömning, Samverkan, Kärnkurs - tematiskt studium samt Kärnkurs 
och fritt valda teman - synpunkter på innehåll. Kommentarkapitlet innehåller relativt konkreta 
idéer på vad kursen skall innehålla och hur den kan utformas, genomföras och bedömas samt 
hur samverkan kan ske.  
 
Varför 
Avsikten och målet med historieundervisningen är att ge eleverna ett vidgat och samlat 
perspektiv på samhällsutvecklingen fram till vår tid. Genom kursen kan de lära sig att inse 
och förstå att historien alltid är närvarande då dagens och morgondagens värld formas, den 
värld de skall leva i och ha möjlighet att påverka och forma.  Studierna i historia skall göra 
eleverna förtrogna med ett historiskt betraktelsesätt och ge dem möjligheter att självständigt 
skaffa sig kunskaper i och utanför skolan. Ett helhetsperspektiv krävs för att ämnet skall få en 
viktig och självklar betydelse för elevernas förståelse och uppfattning av omvärlden. 
 
Vad  
Genom undervisningen i kärnkursen skall eleverna ha lärt sig följande:  

- förvärvat kunskaper om människor och miljöer, idéer. Företeelser, händelser och 
förlopp under olika tider samt i skilda kulturkretsar 

- vidgat och fördjupat kunskaperna om väsentliga drag 
- erhållit ett vidgat perspektiv på världen idag liksom en ökad medvetenhet om problem 

som kan få konsekvenser för framtiden 
- stiftat bekantskap med källmaterial och historiska framställningar och grundlagt och 

övat sina färdigheter i att kritiskt och nyanserat bedöma uppgifter i sådant material 
- utvecklat förmågan att självständigt ställa upp problem och förstå orsakssammanhang 
- urskilja drivkrafter bakom samhällsförändringar och betrakta respektive tidskeenden 

med utgångspunkt i egna förutsättningar 
- tillägnat sig arbetssätt som främjar ett aktivt kunskapssökande, skapar engagemang 

beträffande inlärning och redovisning samt stimulerar till samarbete 
- getts tillfälle att uppleva kunskaper och färdigheter som personligt angelägna när det 

gäller att förstå bakgrunden till förhållanden i den närmaste omgivningen och till 
samhällsutvecklingen i vidare bemärkelse. 

Dessa mål har konkretiserats i ett par huvudmoment och dessa är: 
- en kronologiskt upplagd kärnkurs som består av två moment där det första innebär en 

översikt över sociala, ekonomiska, kulturella och politiska förhållanden i äldre 
europeisk och utomeuropeisk historia inriktad på jämförelser och orsakssammanhang. 
Det andra momentet innebär ett mera ingående studium av de tre senaste århundradena 
med tyngdpunkten lagd på företeelser som är av betydelse för förståelsen av världen 
idag.  

- Det andra huvudmomentet är fritt valda teman, fördjupningar och längdsnitt i 
anslutning till kärnkursen eller fristående. 

                                                 
69 Skolöverstyrelsen, Skolstyrelsens skriftserie 80, Läroplan för gymnasiet, Stockholm, 1965, s. 177-196 
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Kärnkursen är tänkt som basen för undervisningen och den skall innehålla grundläggande 
fakta och belysa problem, händelseförlopp och utvecklingslinjer samt träna elevernas 
färdigheter. De fritt valda teman som väljs arbetas med i kontinuerlig anslutning till olika 
partier i kärnkursen och kan anpassa efter elevernas studienivå och undervisningsstoffets 
karaktär. De kan även ses som en möjlighet till att behandla uppkomna situationer i världen, 
för att belysa och förklara dessa. Vad dessa fördjupningsuppgifter och längdsnitt kan innebära 
ges det konkreta exempel på. 
    Kursplanen talar om mål som är såväl kunskaps- som färdighetsmål. 
    Utöver detta talar kursplanen även mer utförligt om hur eleverna skall tränas i kritisk 
läsning av historien för att få en förståelse av att historiska framställningar inte skall tas för 
självklara och sanna. Vidare skall eleverna ges möjlighet att orientera sig om olika 
historieuppfattningar som råder och hur dessa påverkar vårt sätt att se på vad som hänt och 
inom vilken epok det hände samt hur vi delar in epokerna. Olika perspektiv och historiska 
modeller är även lämpligt att läraren använder sig av för att leda fram eleverna till 
resonemang om individens, gruppens och kollektivets roll. Ytterligare kunskaper som skall 
delges eleverna är jämförelser av olika slag där företeelser och förändringar under olika tider 
och i olika kulturer i världen studeras. Sammanhang och jämförelser är förutsättningar för 
helhetsperspektiv och först när man tillägnat sig detta kan resonemang föras om förändringens 
roll i historien, paralleller mellan då och nu diskuteras och utblickar mot framtiden göras.  
    Under delkapitlet Världen, Europa, Norden och hembygden tas det upp att ämnet skall 
präglas av ett globalt perspektiv men också att det är viktig att betona det som skett i vår 
omedelbara närhet. Detta skall hjälpa eleverna att finna sin identitet såväl den europeiska som 
den svenska. Genom konkreta undersökningar i den egna hembygden kan eleverna ges 
möjlighet till vidgad förståelse för det förflutna och för samtidens problem. Även 
invandrarelever och invandringen får sin plats i kursplanen och undervisningen skall bidra till 
att ge elever med invandrarbakgrund en möjlighet att bevara och stärka sin identitet.  
 
Hur 
I kursplanen ges det även en del konkreta exempel på hur undervisningen bör bedrivas.  

- tematiska uppgifter 
- betingsläsning 
- individuellt- och grupparbete 
- eleverna skall få vara med och bestämma 
-  kartor, text- och bildmaterial bör användas 
- studiebesök 
- koncentrationsdagar 
- använda källor och handskrifter 
- ”gräv där du står” – undersökningar 
- samverka med andra ämnen 
- arbetssätten måste skifta kraftigt 
- samtal och diskussioner 
- eleverna skall även övas i följande färdigheter: lästeknik, anteckningsteknik,  
      bibliotekskunskap, bildanalys och muntlig och skriftlig framställning.70

3.2.3 Lpf 94 
Kursplanen i Historia är uppdelad i en allmän ämnesdel med rubrikerna Syfte, Karaktär och 
struktur samt Kommentarer och de olika kurserna med specifika mål för respektive kurs. 

                                                 
70 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan Lgy 70, Supplement 71, Stockholm 1981 
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Historia A-kursen omfattar 80 poäng och B-kursen 110 poäng. Historiekurserna omfattar ett 
antal poäng som ger ett ungefärligt antal undervisningstimmar som sedan fördelas enligt 
elevens poängplan på de årskurser som finns till förfogande och beroende på om eleverna 
skall läsa en eller två kurser. 
    Historieundervisningen syftar till att hos eleverna utveckla ett historiemedvetande och att 
därigenom skapa insikt om den egna identiteten och en förståelse för andras identitet och 
kulturarv. Vidare syftar ämnet till att öppna elevernas blick för att förändring hör till 
människolivets villkor och till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin 
omvärld i en tidsdimension. Genom diskussion med eleverna i dessa frågor ges dem större 
förmåga att kommunicera med människor från olika sociala och kulturella miljöer i skilda 
länder. Läraren måste göra ett moget övervägt urval av det stoff som finns. I beskrivningen av 
ämnet används en del begrepp som är centrala för ämnet och dessa är; historiemedvetande, 
identitet, lokal och global historia, nutidsförståelse, historisk metod (bland annat kritiskt 
tänkande) och emancipation. 
    
Varför  
Genom att läsa Hi A vill man att eleverna ”skapar en kritisk och analytisk hållning främst till 
historiska framställningar men också till andra påståenden som möter dem i samhället”. B-
kursen syftar till att fördjupa analysen och öka den historiska medvetenheten samt öka 
elevernas förmåga att tolka historiska fenomen och kommunicera om dem.  
 
Vad 
Från de styrandes håll vill man att eleverna ”skall fördjupa och vidga sitt historiemedvetande 
och stärka sin förståelse för egen och andras identitet”. Vidare vill man mer konkret att 
eleverna skall få med sig följande efter att ha läst kursen: 

- goda kunskaper kring grundläggande drag i den historiska utvecklingen ur ett 
kronologiskt perspektiv 

- goda insikter i valda fördjupningsområden   
- förstå innebörden av centrala historiska begrepp och grundläggande epokbegrepp 
- analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 

förändringsprocesser 
- förvärvat viss förmåga till att kritiskt och nyanserat bedöma historiska påståenden 
- uppnått insikt om den historiska kunskapens tidsbundenhet och relativvitet 
- diskutera dagens händelser utifrån historiska kunskaper 
- diskutera alternativa framtider och olika möjligheter att förverkliga önskvärda 

handlingsmål utifrån ett historiskt perspektiv 
- kunna förmedla tankar kring historiska frågor 
- ha viss förmåga att självständigt formulera historiska problem samt med en medveten 

och kritisk hållning bearbeta dem 
- kunna strukturera och i olika uttrycksformer presentera historiska kunskaper och 

insikter 
- ha insikt i de källkritiska komplikationerna i en beskrivning av såväl dagsaktuella som 

historiska situationer 
- kunna skildra händelser och företeelser i dagens värld - lokalt, regionalt, nationellt och 

globalt - utifrån ett historiskt perspektiv 
- kunna göra historiska jämförelser över tid och rum. 
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Hur  
Det ges inga konkreta exempel på hur undervisningen skall gå till utan det som står handlar 
mer om färdigheter eleverna skall ha när de är klara med kursen men färdigheter talar även 
om till viss mån hur. 

- valda områden  
- genom arbete med olika slags källor och historiska framställningar 
- genom studier av framställningar av samma skeenden från olika tider och utifrån olika 

värderingar 
- förmedla sig i tal och skrift 
- kunna diskutera 
- jämförelser 
- självständiga och skapande arbetsformer.71 

3.2.4 Undervisningstid för de olika läroplanerna 
Lgy 64 h/vecka 

(sammanlagt) 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs3 Allmänna 

kommentarer 
linje      5 av 5 linjer läser  
Hum 8 2 4 2  
Ek 4 2 2 -  
Natur 6 2 4 -  
Sam 8 2 4 2  
Te 4 2 2 -  
72

Lgy 70 h/vecka 
(sammanlagt) 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs3 Allmänna 
kommentarer 

linje      6 av 22 linjer läser 
2-årig social 5 3 2 -  
Ek 4 2 2 -  
Hum 8 2 4 2  
Natur 6 2 4 -  
Sam 8 2 4 2  
4-årig teknisk 4 2 2 -  
73

Lpf 94 h/vecka 
(sammanlagt) 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs3 Allmänna kommentarer

Program      3 av 16 program läser 
Bf 2,16 - - - Hi A valbar 
Estetisk 2,16 - - - Hi A 
Natur 2,16 - - - Hi A 
Sam (fanns 
tre olika 
grenar) 

2,16 + 2,97    Hi A + Hi B, dock 
endast Hi A på Sam- 
ekonomisk 

Kurserna ligger utlagda efter elevernas studieplaner, inget fastlagt att det måste vara under en 
specifik årskurs.74

                                                 
71 Skolverket, Hi200-Historia A, 1994 samt Skolverket, Hi201- Historia B, 1994 
72 Skolöverstyrelsen, Skolstyrelsens skriftserie 80, Läroplan för gymnasiet, Stockholm, 1965 
73 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan, Allmän del, Stockholm, 1971 
74 Utbildningsdepartementet, Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 1994 
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3.2.5 Kommentarer till tabellerna. 
Stora förändringar har skett under den tid som denna undersökning avser och en av de större 
är som tabellerna ovan visar att undervisningstiden för historieämnet minskat drastiskt. 
Genom att studera tabellerna ser man att det minskade timantalet är ca 3 klocktimmar i 
veckan, knappt 40 %, ifrån Lgy 65 till Lpf 94 för elever på det samhällsvetenskapliga 
programmet. För elever på det naturvetenskapliga programmet rör det sig om en minskning på 
ca 4 klocktimmar, ca 33.3 %. Flera av de tidigare linjerna finns inte idag eller har uppgått i 
andra program och därför blir en jämförelse linje för linje inte möjlig men slutsatsen blir att 
historia som ämne har fått färre timmar. Detta är i överrensstämmelse med vad Hans Albin 
Larsson skriver och han menade även att minskningen tog fart i och med Lpf 94 vilket även 
framgår av ovanstående tabeller. Många av linjerna har samma timfördelning i Lgy 65 och 
Lgy 70 och även fördelningen av timmar under de olika årskurserna är lika och den stora 
förändringen sker sedan i och med Lpf 94. I Lpf 94 finns det till skillnad ifrån de tidigare inga 
riktlinjer för när kursen skall läsas under de tre åren. Antalet linjer eller program som läser 
ämnet har även det minskat ifrån att alla linjer läste i Lgy 65 till att endast 3 av 16 program 
idag har ämnet som obligatoriskt. Även Klas-Göran Karlsson har uppmärksammat den stora 
nedskärningen i ämnet och han talar även om den dubbla paradoxen i och med att historia 
sällan varit så populärt hos såväl allmänhet som studenter på högskolor och universitet 
samtidigt som det skärs ned i gymnasieskolan. (HLFÅ) har även den vid ett par tillfällen 
uppmärksammat den neddragning som skett och det har bland annat gjorts i 63/64 års 
årsskrift. Där har man yttrat sig kring att ämnet föreslås ges ett ökat innehåll utan att 
timantalet förändras vilket man inte ställt sig positiva till. Även i HLFÅ 64/65 tar man upp att 
man protesterar mot ett liggande förslag om att ta bort en klocktimme i veckan då detta ansågs 
få stora konsekvenser för kursens innehåll, upplägget på kursens samt möjligheterna att uppnå 
målen. Oro över tidsnöden och att behöva lämna ifrån sig två klocktimmar på det 
naturvetenskapliga programmet har fått HLFÅ att yttra sig såväl 67/68 som 69/70. I 
sambandet med beredandet av Lpf 94 har man ifrån HLFÅ i årsskriften 93/94 kommenterat 
att ”historieämnet borde förstärkas… genom att de garanterade timantalet på de program där 
ämnet finns utökas och att ämnet blir ett kärnämne” HLFÅ är alltså av den bestämda åsikten 
att alla behöver kunskap om det förflutna och att historieämnet därför bör ges fler 
undervisningstimmar. Detta är inget nytt utan tankar som har funnits där sedan 60-talet och 
något som jag tror och hoppas att de kommer att fortsätta att arbeta för.  
 

3.3 Kommentarer i HLFÅ 
 
3.3.1 1963/64 
En skrivelse till Gymnasieutredningen gjordes den 16 januari -63 och i denna skrevs om hur 
det idéhistoriska stoffet skulle kunna integreras i gymnasieskolan. Flera förslag lades fram 
bland annat att det skulle bli ett eget ämne eller kunna ingå i filosofin men oavsett vad ansåg 
man att problemet med utbildade lärare i ämnet kvarstod. Ingen lärare hade den kompetensen 
utan kanske skulle man dela på ämnet så att en större del hamnade inom ramen för 
historieämnet och en del hamnade hos lärarna i de naturvetenskapliga ämnena, för 
utvecklingen under 18- och 1900-talen. Om delar av ämnet hamnade inom historieämnet så 
ansåg föreningen att historiekursen måste få ett utökat antal timmar för att uppgiften skulle bli 
möjlig.75  

                                                 
75 Historielärarnas Förenings Årsskrift 1963/64, Uppsala, 1964, s.4f 
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   Den 12 februari -64 gjordes ett yttrande om historieämnets ställning i gymnasieutredningens 
betänkande och föreningen var positiv till att ämnet gavs en mer central plats i den nya 
gymnasieskolan. De citerar utredningen enligt följande; ”Det historiska perspektivet bör 
tillgodoses genom ett historieämne med utöver det nuvarande gymnasiets historieämne vidgad 
omfattning.”. Den breddning som gymnasieutredningen ville göra ansågs ge mer förberedda 
elever men om det skulle slå igenom så behövdes fler veckotimmar.  Föreningen påpekade 
även vissa brister i inriktningen av ämnet, såväl innehållsmässigt som fördelning över 
årskurserna. Även när det gällde metodiken hade föreningen en del att påpeka. De föreslog 
även en sjugradig betygsskala till skillnad mot föreslagna 5-gradiga skala då i flergradig skala 
kan de bästa prestationerna bättre premieras. Förändringarna som man önskade genomföra 
ansågs även innebära att ekonomiskt stöd till ämnet behövdes och likaså var en allsidig och 
effektiv utbildning och vidareutbildning av nya och redan verksamma gymnasielärare också 
av vikt.76  
 
3.3.2 1964/65 
I Styrelsens årsberättelse tas ett par promemorior som lämnats under året upp och en av dessa 
handlade om det nya gymnasiet och historieämnet. Föreningen har i denna lagt in en protest 
mot att historieämnet på de tekniska och ekonomiska lärokurserna skulle reduceras med en 
klocktimme per vecka detta då timmen ansågs behövas inom religionskunskapen. Detta skulle 
få stora konsekvenser för kursens innehåll för berörda elever och även för elever på övriga 
linjer. Detta beroende på att SÖ tidigare hävdat att alla studerande skulle läsa ett gemensamt 
innehåll i årskurs ett och SÖ ansåg att detta direktiv måste upprätthållas. För att lösa detta 
ansåg SÖ att historieämnet även i årskurs ett och två skulle få ett tematiskt upplägg, ett förslag 
som föreningen starkt avvisade då det inte var ett pedagogiskt arbetssätt som rekommenderats 
ifrån något fackligt eller pedagogiskt kompetent håll då detta kräver goda förkunskaper. Det 
tydliga sambandet med historieämnet på grundskolan skulle även brytas då ett förslag, som 
endast avsågs att användas i nödfall, ifrån föreningen lagts om att första året skulle avhandla 
tiden efter 1870. Detta förlag lades fram som en lösning på problemet med veckotimmar och 
kursens innehåll. Dock ansåg föreningen att SÖ:s tim- och kursplaneförslag, när det gäller 
ämnet historia inte borde genomföras.  
   I årsberättelsen redovisas även en kunglig proposition som föreningen tolkar som ett resultat 
av sin promemoria. I denna står det att föreningens synpunkter borde beaktas och att SÖ:s 
förslag skulle ge allvarliga verkningar för eleverna på alla program. Om förslaget skulle ha 
genomförts hade det inneburit ett pedagogiskt upplägg som enligt föreningen vore orimligt 
och som bryter det tydliga bandet med grundskolan samtidigt som en differentiering hade 
framtvingats vilket inte enligt gymnasieutredningen var tanken.  Som en följd av föreningens 
protest föreslogs att ämnet historia borde utformas så som grundtanken var hos 
gymnasieutredningen. Föreningen inflikar sedan som en sista kommentar att riksdagen följde 
den kungliga propositionen.77  
 
3.3.3 1967/68 
Efter årsmötet hölls ett anförande av en gymnasieinspektör om historieämnet och detta följdes 
av en synnerligen livlig diskussion, många praktiska synpunkter framkom och likaså en stor 
oro inför den nya kursplaneuppläggningen och främst var det oro över tidsnöden och 
svårigheten att kontrollera elevernas kunskaper som framkom.78

 
                                                 
76 Historielärarnas Förenings Årsskrift 1963/64, 1964, s. 8ff 
 
77 Historielärarnas Förenings Årsskrift 1964/65, Uppsala, 1965, s. 4f 
78 Historielärarnas Förenings Årsskrift 1967/68, Trelleborg, 1968, s. 7 
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3.3.4 1969/70 
I detta års årsskrift skrevs ett yttrande till Skolöverstyrelsen angående att historieämnet i 
gymnasiets andra årskurs på naturvetenskaplig linje skulle lämna ifrån sig två veckotimmar 
till kemiämnet. Föreningen anser att så länge målet för ämnet står fast vore det förkastligt att 
bli av med femtio procent av undervisningstiden. ”Att ytterligare begränsa dess utrymme i 
andra årskursen skulle medföra ytterst allvarliga skadeverkningar i fråga om den historiska 
bildning... eleverna… enligt läroplanen skall tillägna sig.”79

  
3.3.5 1971 
Vid årsmötet hölls ett föredrag om historieämnets roll under de gångna årtiondena och de 
ständiga förändringar som undervisningen genomgått. Vidare diskuterades ämnets roll vid ett 
symposium och man enades om att det krävs en mera aktiv inställning ifrån ämnets talesmän i 
en tid då ämnet av många ansågs som mindre nödvändigt eller till och med rent överflödigt. 
Under året skrevs även en skrivelse till Generaldirektören och Chefen för kungliga 
Skolöverstyrelsen med budskapet att det fortfarande fanns problem i ämnet att lösa och att 
ämnet numera fått en inriktning mot en alltmer global historia. Dessutom har ämnet utökats 
med kyrkohistoria och idéhistoria, det sistnämnda skulle bli föremål för studium i många 
ämnen. Historiestudier skulle därmed bedrivas av ett antal olika lärare och föreningen 
befarade att samordningsproblem skulle kunna uppstå. Historielärarnas förening ville därför 
att en projektgrupp skulle tillsättas och som svar fick föreningen att föreslå sammansättningen 
av en dylik projektgrupp.80

 
3.3.6 1991/92 
I detta års tidsskrift skrevs det under rubriken Striden om historieundervisningen i Sverige om 
att den nya kursplanen på 60-talet innebar att gymnasieeleverna på endast 50-60 klocktimmar 
skulle lära sig tusen års historia. Lgy 65 innehöll, enligt föreningens sammanfattning, 
anvisningar om hur elevernas förmåga till att självständigt arbeta med historiska problem 
skulle utvecklas. Tre steg gick att finna; långläxan, självständigt arbete under 3-4 veckor med 
ett större avsnitt och temaarbeten. Dessa arbetssätt innebar att eleverna själva eller 
tillsammans skulle hantera större uppgifter. Kritiskt tänkande var även viktigt för alla 
årskurser. Denna metodik medförde enligt föreningen många vinster för ämnet bland annat att 
de kunskaper och färdigheter eleverna förväntades uppnå blev tydligare. Modellen med 
Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och Samarbete, MAKIS, uppskattades av 
många och gav förutsättningar för större variation och aktivitet i undervisningen. Vidare skrev 
man att problem givetvis fanns med genomförandet av de nya kursplaner som lagts fram 
genom åren men sammanfattningsvis anser Föreningen att Sverige har passerat det stadium 
där endast en pedagogik anses vara den rätta. Strävan finns efter att anpassa metodiken efter 
innehållet och arbetet med den kritiska skolningen fortsätter och dessutom märks en tendens 
där mer öppna frågor ställs, allt för att locka eleverna att själva gå vidare.81  
 
3.3.7 1993/94 
Historielärarnas förening hade hoppats att Historia skulle bli ett kärnämne i den nya 
gymnasieskolan men så blev det inte. Den nya kursen blev på 80 klocktimmar och föreningen 
undrar vad man skall göra med denna nya kurs och de anser att risken är uppenbar att det blir 
ett ”kronologiskt sprinterlopp genom världshistorien”.  

                                                 
79 Historielärarnas Förenings Årsskrift 1969/70, 1970, s. 8 
80 Historielärarnas Förenings Årsskrift 1971, Trelleborg, 1971, s. 3f 
 
81 Historielärarnas Förenings Årsskrift 1991/92, 1992, s. 84f 
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    Historielärarnas förening skrev ett uttalande till Utbildningsdepartementet där man ansåg 
att historieämnet borde förstärkas på gymnasiet genom att de garanterade timantalet utökas på 
de program där ämnet finns och att ämnet blir ett kärnämne då det idag endast är obligatoriskt 
på tre av sexton program. Föreningen anser att alla medborgare är i behov av kunskap om det 
förflutna och att eleverna behöver undervisning i ämnet för att förstå den värld de lever i men 
också för att de genom möten med människor och händelser i det förflutna bättre skall förstå 
sig själva och därmed få ett rikare liv. ”Kunskap om det förflutna är människors kollektiva 
minne”.82  
 
3.3.8 1998/99 
I denna tidskrift presenteras ett upprop för skolan historieämne som överlämnats till 
riksdagens utbildningsutskott den 29 januari 1999, uppropet publicerades även på DN 
DEBATT med rubriken Ge historieämnet en starkare ställning. Rubriken är Mer historia i 
skolan och budskapet är att historia är ett nödvändigt redskap för att förhålla sig till ett 
samhälle i snabb förändring. Mänskliga och samhälleliga frågor om vår nutida identitet i ett 
samhälle som blir alltmer multikulturellt och europeiserat är med ett sådant synsätt enligt 
författarna typiskt historiska frågor. Även det kritiska tänkandet inom ämnet är en viktig del i 
vårt demokratiska samhälle. Ytterligare ett argument som framförs är att ämnet är en bra hjälp 
till dagens människors sökande efter kulturell trygghet och orientering. Vidare skriver man i 
uppropet att historia under 90-talet har intresserat människor på ett sätt som ”aldrig förr” men 
att ämnet i skolan inte följt denna trend utan istället ”under flera decennier drabbats av 
successiva nedskärningar och framstår idag som direkt utrotningshotat.”. Ämnet är idag 
endast obligatoriskt på tre program och endast i gynnsamma fall valbart för övriga elever. Den 
generation som idag växer upp och går i skolan behöver ett utvecklat historiemedvetande för 
att förstå det samhälle de lever och kommer att leva i och för detta behövs ett perspektiv på 
det förflutna. Med utgångspunkt ifrån detta resonemang anser därför författarna att det är 
viktigt att historieämnets roll i skolan stärks.83  
    I detta nummer förs det även en debatt om historieämnets betydelse i skolan och dess vara 
eller icke-vara. Historieämnet är ett ämne som ger eleverna sammanhang och bakgrund enligt 
Hans Albin Larsson och vidare menar han att i princip allt som kan skrivas i imperfekt är 
historia och därför finns det skäl att knyta an till historiska perspektiv i alla ämnen. För att 
klara detta behöver eleverna en viss kronologisk grund och ett visst historiemedvetande och 
detta når man genom historieämnet. Med dagens läroplan och kursplanen i historia så går det 
inte att ge eleverna ett sammanhang och därmed blir målen svåra att uppnå. Enligt Larsson är 
gymnasiekursen ambitiös och väl formulerad och bygger vidare på grundskolans historiekurs. 
Kursen innehåller inte någon kronologisk repetition utan inriktar sig på fördjupningar inom 
vissa teman vilket leder till att många elever lämnar skolan med otillräckliga kunskaper. Detta 
hade kanske kunnat vara acceptabelt om inte vår historia haft så stor betydelse för vår nutid 
och vår framtid och för förmågan till kritiskt tänkande. ”Ett aktivt historiemedvetande fodrar 
sammanhang och återkommande träning i kritiskt tänkande.” På grund av ovanstående så kan 
ämnet inte vara hur litet som helst för att målen skall uppfyllas. Som svar på debatten ges en 
replik ifrån Ulf P. Lundgren, Generaldirektör för skolverket, och han instämmer i ämnets 
betydelse men anser att många andra ämnen kan fylla en viktig funktion för att ge eleverna en 
historisk grund att stå på inför sina tankar om nutid och framtid. Debatten fortsätter sedan 
med fler repliker ifrån båda håll och avslutas med Larssons Historieämnet minskas i smyg där 
han tar upp kommentarer och betänkanden som lades fram -92 där det sedan i riksdagen 
beslutades om att en tredjedel av samhällskunskapskursen skulle ägnas åt historiskt stoff på de 
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program där historia inte längre var obligatoriskt. Larsson fortsätter med att undra när detta 
beslut revideras då denna tanke vid presentationen av kursplanerna -94 inte längre fanns med. 
Larsson anser därmed att ämnets omfattning minskats ner i smyg.84

4. Sammanfattning och avslutande diskussion 
I detta avsnitt kommer en sammanfattning av de stora dragen i samhällsförändringen och 
läroplanerna och därefter kommer en diskussion om hur andra halvan av 1900-talets 
historieundervisning har förändrats och hur detta kan ses i kursplanerna.    
    Hur kan de stora förändringar som skett passa in i ett större perspektiv? De stora 
förändringar som skett är att undervisningstiden minskat, innehållet har utökats och då 
framförallt mot senare århundradens historia samt historieteori, detaljstyrningen minskat och 
att ett internationellt och globalt perspektiv har lagts till ämnet för att fånga det allt mer 
mångkulturella samhälle vi lever i. Tittar jag tillbaka på de stora förändringar som skett inom 
skolans värld kan jag dra slutsatsen att förändringarna i kursplanerna i stort följer de 
förändringar som skett inom skolans värld. Ödmans citat ”tänka pragmatiskt, individualistiskt 
och faktualistiskt” där samhällets nytta stod i centrum anser jag stämmer relativt bra med Lgy 
65 där fokus låg på fakta och hur undervisningen skulle genomföras så att eleverna kunde 
lämna skolan redo för arbetslivet och vad det krävde av dem. Lgy 65 är även ett lysande 
exempel på hur skolan använts som instrument och då avser jag de eftergymnasiala 
utbildningssamordnarnas krav på att eleverna skulle få ökade kunskaper i självständigt arbete 
vilket tydligt syns i kursplanen, detta tillsammans med ett kritiskt tänkande som även det var 
ett krav ifrån samhället. I kursplanen har ämnets arbetsformer fått en stor plats och konkreta 
exempel är långläxor, enskilt arbete och beting och även detta i överensstämmelse med 
läroplanen och samhällets krav. Lgy 70 stämmer också väl in på ovanstående och som nämnts 
tidigare är likheterna mellan Lgy 65 och Lgy 70 ganska stora och vad gäller skolans 
utveckling som helhet så återfinns många lika tankar i båda då det inte hänt så mycket under 
den korta tid som är emellan dem. Fram till nästa läroplans utgivande, Lpf 94, har det hänt en 
del vad gäller såväl samhälle som skola. Skolan har gått ifrån regelstyrning till målstyrning 
och detta syns tydligt i kursplanen då där nu endast finns mål att jobba emot och inga 
konkreta idéer om vad kursen skall innehålla. Rickardsson skriver att förändringar behövdes 
och att ett behov av ”följsamma anpassningar till nya förutsättningar” fanns i ett samhälle 
med en allt snabbare utveckling och därför infördes ökad flexibilitet och minskad 
centralstyrning. Vidare återfinns även de tankar som fanns i propositionen Växa med kunskap 
i kursplanen, i Lpf 94, bland annat anser jag att ett livslångt lärande präglar målen i 
historiekurserna. Politikerna hade även som avsikt att göra skolan mer flexibel och ge 
eleverna ökad valfrihet och därmed öka möjligheterna till att anpassa utbildningen efter lokala 
behov. Även dessa tankar anser jag går att finna i Lpf 94:s kursplaner för historia då 
innehållet inte är konkretiserat utan ger såväl lärare som elever möjligheter att välja och 
anpassa. Ödman har skrivit att dagens elever tänker mer på sin egen nytta och hur de kan 
hävda sig själva än vad tidigare elever gjort och att samhällets nytta har hamnat i skymundan. 
Jag instämmer i detta resonemang och anser även att detta ibland kan ställa till problem när 
eleverna skall analysera, se samband och argumentera om de inte finner att de har en 
personlig vinning i det. Sammanfattningsvis instämmer jag i Larssons påstående att ”skolans 
utveckling i ett långt perspektiv medfört att valmöjligheterna för eleverna har ökat och att 
detta har skett successivt” och detta kan även sägas stämma med kursplanerna. 
    Historiemedvetande och historiskt medvetande som begrepp dyker för första gången upp i 
Lpf 94 och historiemedvetande är i kursplanen för historia ett av de centrala begrepp som 
skall tas upp. Vad begreppet historiemedvetande innebär är enligt Jensen inte helt klart men 
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om man utgår ifrån den förklaring som han gör innebär det ”sammanhangen mellan tolkning 
av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden”. I kursplanen är det inte 
utskrivet vad begreppet innebär vilket det enligt Durhán kanske borde vara för att det skall 
användas på ett sätt som gör dess innebörd likvärdig för alla elever. Med Jensens 
utgångspunkt som förklaring till begreppet anser jag det vara klart att det inte använts tidigare 
dock kan man i Lgy 70 hitta tankar som påminner om detta tankesätt. I Lgy 70 skrivs det att 
”resonemang kring … paralleller mellan då och nu diskuteras och utblickar mot framtiden 
göras”. Samtidigt betonas på ett annat ställe ”förståelse för det förflutna för samtidens 
problem” vilket inte inbegriper framtiden. Av det drar jag slutsatsen att tankesättet finns där 
men inte är fullt utvecklat, detta då den historiedidaktiska forskningen inte finns före 80-talet 
och forskningen därmed inte har kommit igång. I Lgy 65 går det att finna liknande tankar då 
det i syftet med ämnet skrivs att eleverna skall få ”kännedom om gångna generationer… den 
värld de lever i… det samhälle de skall verka i” men vid studier av vad de skall lära sig så 
talar man endast om då och nu. Under denna kursplans skrivande och användande nyttjades 
inte begreppet historiemedvetande utan istället brukades ordet bildning vilket tysken Rolhfes, 
via en hänvisning av Jensen, ser som en tidigare form av begreppet. Zander skriver att det 
under 60-talet ansågs viktigt att eleverna fick ta del av såväl vad som hänt som vad som 
händer och kan komma att hända, detta för att få en ”bättre förståelse av det moderna 
samhällets problem” och detta anser jag syns i Lgy65 och att det går att se skymten av ett 
historiemedvetande i. Det går alltså att finna begreppet i alla läroplanerna dock anser jag att 
det inte är förrän i och med användandet av Lpf 94 som begreppet börjar bli en del av 
undervisningen i historia. Det är först nu som eleverna skall göras medvetna om det och dess 
innebörd.  HLFÅ har även de uppmärksammat att alla människor är i behov av kunskap om 
vårt förflutna för att förstå den värld vi lever i och kommer att leva i och därmed anser de 
även att ämnet kan ses som befogat och att det har en viktig roll att fylla. Med utgångspunkt i 
detta resonemang anser de att ämnets roll på gymnasiet behöver stärkas. De anser även att 
med den kursplan som finns idag inriktas ämnet på fördjupningar vilket kan leda till att 
eleverna lämnar skolan med otillräckliga kunskaper: Föreningen anser dock att detta hade 
kunnat accepteras om det inte varit så att ”vår historia haft så stor betydelse för vår nutid och 
vår framtid och för förmågan till kritiskt tänkande”.  
    I Lpf 94 skall fler centrala begrepp tas upp och av dessa går det att återfinna Kritiskt 
tänkande och Identitet i de två tidigare kursplanerna. Kritiskt tänkande får i alla tre ett stort 
utrymme och i läroplanerna ges kritiskt tänkande en viktig roll och i HLFÅ 98/99 skriver man 
att ”ett aktivt historiemedvetande fordrar sammanhang och återkommande träning i kritiskt 
tänkande” och detta citat kan ses som talande för begreppets vikt för såväl ämnet som 
elevernas utveckling till demokratiska medborgare som kan ta ansvar för sitt liv och för det 
samhälle de verkar i och skall verka i. Att lära eleverna tänka kritiskt har genom alla 
kursplanerna setts som en av historieämnets viktigaste delar och även som ett argument för att 
motivera ämnets existens. Att ge eleverna en möjlighet att få ”förståelse för egen och andras 
identitet” har även det haft en betydelse i alla tre kursplanerna och i Lgy 65 står det att 
personlighetsutveckling skall vara en av målsättningarna för gymnasiet. Vidare står det att 
eleverna skall ges sådan kunskap som ”tillhör vår gemensamma referensram” men till skillnad 
mot senare kursplaner talas det inte uttryckligen om att arbeta med vår identitet även om 
tankegångarna finns där. I Lgy 70 står det under ett av delkapitlen under Anvisningar och 
kommentarer att eleverna skall arbeta med att finna sin identitet, såväl den europeiska som 
den svenska. Syftet med historieundervisningen enligt Lpf 94 är bland annat att skapa en 
insikt om den egna identiteten och att skapa en förståelse för andra. Här finns alltså till 
skillnad mot de andra två kursplanerna ett uttalat mål som rör vår identitet vilket inte finns i 
de två andra och jag anser att de slutsatser som jag här kommit fram till överensstämmer med 
Zanders bild av vilken plats vår identitet har haft inom historieämnet. Det har alltså i det 
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mångkulturella samhälle som vi lever i idag blivit allt viktigare att finna vår identitet och detta 
har även nått ut i Lpf 94. Dagens samhälle är till skillnad mot det som fanns på 60-talet i en 
snabb förändring och för att vara redo för den och för att klara av att leva i den anses det, 
enligt Zander, viktigt att veta vem man själv är och här anser jag i likhet med Zander att 
skolan och historieämnet har en viktig funktion att fylla. HLFÅ instämmer i detta och har 
påpekat att ”kunskap om det förflutna är människors kollektiva minne”. I en reflektion över 
den debattartikel som presenterades i DN -99 där historia anses vara ett ”nödvändigt redskap 
för att förhålla sig till samhälle i snabb förändring” menar HLFÅ i enlighet med debattörerna 
att ”mänskliga och samhälleliga frågor om vår nutida identitet i ett samhälle som blir alltmer 
multikulturellt och europeiserat” är typiskt historiska frågor där ett historieämne har stora 
möjligheter att ge svar. 
    Argumenten för att läsa historia har under de senaste tre läroplanerna förändrats en del men 
det finns även likheter och då framförallt mellan Lgy 65 och Lgy 70. I dessa två återfinns i 
princip samma avsikt med ämnesstudierna och i LGY 65 står det att undervisningen skall 
”skänka eleverna kännedom om gångna generationers liv och arbete som redan i sig är ett 
värde och som bidrar till förståelsen av den värld de lever i och det samhälle de kommer att 
verka i”. I Lgy 70 finns tillägget i Lgy 70 att eleverna skall förstå att ”historien är alltid 
närvarande då dagens och morgondagens värld formas” och elevernas skall även göras 
”förtrogna med ett historiskt betraktelsesätt”. Mellan dessa två kursplaner finns det alltså 
liknande tankar även om Lgy 70 utökats något. Lpf 94 har däremot en helt annan skrivelse 
vad gäller avsikten med ämnet. Här vill man att eleverna ”skapar en kritisk och analytisk 
hållning främst till historiska framställningar men också till andra påståenden som möter dem 
i samhället” och B-kursen avser att ”fördjupa analysen och öka den historiska medvetenheten 
samt öka elevernas förmåga att tolka historiska fenomen och kommunicera kring dem”. Det 
går att i den första delen av Lpf 94 skymta tankar ifrån tidigare men den senare delen har fått 
helt nya begrepp att arbeta med och detta i enlighet med den utveckling som varit i 
historieämnet och historiedidaktiken. Enligt Jensen har begreppet historiemedvetande funnits 
inom historiedidaktiken under de senaste 20-30 åren och utifrån detta anser jag det logiskt att 
det inte dyker upp förrän i Lpf 94. Ämnets roll i skolan och betydelse för eleverna utanför 
skolan har i HLFÅ diskuterats vid ett par tillfällen. 
    I takt med övriga förändringar har även riktlinjerna för hur undervisningen skall ske 
förändrats. Den stora skillnaden ifrån Lgy 65 till Lpf 94 och deras respektive kursplaner är att 
styrningen av metodiken minskat till förmån för lärarnas valfrihet. Mer noggrant innebär 
skillnaderna bland annat att det i Lgy 65 finns tydliga riktlinjer för hur innehållet skall 
planeras, vilken tid som skall ges till olika moment samt hur undervisningen skall 
genomföras. Bland annat ges förslag på att undervisningstimmarna under år ett koncentreras 
till en termin, vidare skrivs det att läxor bör ges och att arbetet skall ske såväl enskilt som i 
grupp. Även Lgy 70 ger konkreta exempel på hur undervisningen bör bedrivas; skiftande 
arbetssätt, samverkan med andra ämnen och koncentrationsdagar är några av de exempel som 
ges. Lpf 94 innehåller till skillnad mot de andra två endast få riktlinjer och dessa handlar mer 
om vilka färdigheter eleverna skall ha uppnått vid kursens slut och är inga egentliga riktlinjer. 
Detta går i paritet med resten av kursplanen och läroplanen då den till skillnad mot de andra 
två är relativt tunn och handlar mer om värderingar och mål än hur och med vilket innehåll 
dessa skall uppnås. Avsikten med detta är som tidigare nämnts valfrihet för lärare och elever. 
Likheterna mellan Lgy 65 och Lgy 70 är när det avser hur undervisningen skall bedrivas 
relativ stora i jämförelser med Lpf 94. De två senaste kursplanerna har en likhet som jag anser 
vara viktig för att eleverna skall uppnå målen och det är att eleverna skall göras delaktiga i 
planeringen och att metoderna bör vara elevaktiva. Några få rader har i HLFÅ ägnats åt 
historieundervisningens metodik och kommentarerna är relativt vaga då de i årsskriften 63/64 
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endast skriver att det finns en del att påpeka angående metodiken. De skriver inte vad 
bristerna är eller hur dessa kan åtgärdas. 
    HLFÅ har gjort ett antal påpekanden och protester mot förändringar som skett inom 
historieämnet och dessa har främst rört undervisningstid i förhållande till innehållet och 
målen. Vid ett tillfälle har deras protester gett ett tydligt resultat och det var då 
Skolöverstyrelsen önskade ta bort en klocktimme i veckan men efter HLFÅ: s protester så 
gick detta förslag inte igenom. Föreningen har även klartgjort behovet av ämnet i skolan och 
talar då om vårt behov av ett historiemedvetande och vår förmåga till kritiskt tänkande för att 
kunna bli aktiva och demokratiska medborgare. Då föreningen varit en av remissinstanserna 
vid beredande av förändringar i läroplanerna och kursplanerna hade jag väntat mig att finna 
fler kommentarer i årsskriften än vad som gjorts. Resultatet är tyvärr i överensstämmelse med 
vad Larsson uppmärksammat. Han menar att en debatt om förändringarna egentligen inte har 
förts utan att det endast då och då har framkommit synpunkter. Vad beror det på att så få har 
diskuterat ämnets roll och betydelse i skolan och att även en förening som HLFÅ har varit så 
svagt deltagande? Det ska dock sägas att föreningens diskussioner innan deras skrivelser inte 
framkommer i deras årsskrifter, kanske har de haft hetsiga och intensiva debatter som 
föranlett de skrivelser och protester som gjorts. Jag anser dock att de borde ha reagerat mer då 
de är en av historieämnets starkaste försvarare eller borde vara. De har nästan varit flata i sitt 
agerande, eller icke agerande. HLFÅ är som nämnts tidigare i uppsatsen inte ensamma om att 
inte ha reagerat och debatterat mer om de förändringar som historieämnet råkat ut för, såväl 
positiva som negativa. Larsson har i sin bok tagit upp att detta och jag anser vi får kalla det ett 
problem som inför framtiden måste åtgärdas. Vi kan inte veta om en bredare och mer synlig 
debatt hade förändrat läget, dock kan det konstateras att de som gjorde sin röst hörd angående 
religionskunskap som kärnämne fick sin vilja igenom. Min förhoppning är att det inför den 
kommande reform som vår nya regering har utlovat kommer en större och synligare debatt att 
ske så att historia blir det kärnämne som bland annat Folkpartiet talat för. 
    Efter en genomgång av de stora förändringar som skett är det två saker som sticker ut och 
det är att undervisningstiden har minskats drastiskt och att av innehållet i ämnet är det bara en 
sak som finns med i alla tre kursplanerna och det är kritiskt tänkande. Undervisningstiden har 
minskats med nästan 40 procent vilket är en markant skillnad och sammanfattningsvis kan jag 
säga att i takt med att detta skett har detaljstyrningen i kursplanerna minskat till förmån för 
lärarnas valfrihet. Finns det en relation mellan den minskade undervisningstiden och kursens 
innehåll? Ett tydligt samband mellan dessa båda faktorer finns men om innehållet förändrats 
på grund av neddragningen av tid är svårt att säga, jag anser inte att det är så. Dock är det 
tydligt att en förändring av innehållet har skett men jag tror att denna förändring mer beror på 
ändrad inställning till ämnet och vad som ansetts relevant för tiden vid läroplanens utgivning. 
Dessa två faktorer är dock nära förknippade då undervisningstiden starkt påverkar innehållet 
och möjligheterna att nå de mål som satts upp för kursen. Sammanfattningsvis anser jag att 
man kan dra slutsatsen att innehållet i dagens kurs verkar övermäktigt för den tid som getts till 
kursens förfogande, detta då innehållet inte minskat i takt med timantalet utan ökat. Detta 
antagande grundar jag på min egen erfarenhet av att undervisa i Lpf 94:s Hi A och Hi B 
kurser och de kommentarer om undervisningstiden som gjorts i HLFÅ. Vad har 
konsekvenserna blivit av att undervisningstiden minskats så mycket? Jag anser inte att man 
kan dra några enkla slutsatser men dagens elever bör rimligtvis inte få med sig lika 
omfattande historiekunskaper som 60-talets elever fick. 
    Hur har då innehållet förändrats i takt med att undervisningstiden har minskats? Alla tre 
kursplaner har som mål att eleverna skall ha lärt sig ”grundläggande drag i den historiska 
utvecklingen”, arbetat med historiskt källmaterial och övat sitt kritiska tänkande samt 
förmågan att analysera och resonera om historiska problem. Eleverna ska även ha förvärvat 
kunskaper om ”hur vår egen tids samhällsformer samt dess kultur- och levnadsförhållanden 
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vuxit fram”. Utöver detta vill man även att eleverna skall finna sammanhang mellan olika 
händelser och företeelser. Stora likheter finner jag mellan Lgy 65 och kärnkursen i Lgy 70 
samt A-kursen i Lpf 94, här handlar det om att ge eleverna ”grundläggande fakta och belysa 
problem, händelseförlopp och utvecklingslinjer samt träna elevernas färdigheter”. När jag 
säger likheter med Lgy 65 åsyftas det som alla linjer läser till och med årskurs två. Därefter är 
det endast två program som läser mer historia. Det som dessa två program läser påminner 
mycket om det som i Lgy 70 återfinns i det andra huvudmomentet, "det andra 
huvudmomentet är fritt valda teman, fördjupningar och längdsnitt”. I dagens kursplan 
återfinns detta innehåll i Hi B, en kurs som endast ett fåtal elever har möjlighet att läsa. Det 
finns alltså likheter mellan de olika kurserna men det går även att finna tydliga skillnader. 
Den största skillnaden mellan de tre kursplanerna och även läroplanerna är att 
detaljstyrningen har minskat till förmån för valfrihet för läraren i form av såväl innehåll som 
metoder. Idag är det målet som är det viktiga och vägen dit måste inte se likadan ut för alla, 
alla ska dock nå samma mål så att utbildningen kan sägas vara likvärdig. I den första 
kursplanen, Lgy 65, så var detaljstyrningen hög och det gavs tydliga riktlinjer om vad som 
skulle tas upp, såväl inom olika epoker som vad gällde när det skulle läsas, alltså i vilken 
årskurs man skulle gå igenom respektive område. Dessutom fanns det klara riktlinjer för hur 
ett område kunde läggas upp och hur stor del av det som kunde avse eget arbete. Lgy 70 har 
däremot blivit lite mindre detaljstyrd, det finns dock konkreta förslag på vad t.ex. 
fördjupningsuppgifter oh längdsnitt kan ta upp. Denna kursplan är dock mer detaljerad vad 
gäller hur eleverna skall tränas i kritiskt tänkande och att de skall få ”en förståelse av att 
historiska framställningar inte skall tas för självklara och sanna”. Dessutom skall eleverna få 
undervisning om olika historieuppfattningar och hur dessa påverkar vår tolkning av det som 
hänt. Vidare skall de även få historien presenterad ur olika perspektiv, bland annat ett globalt 
perspektiv, och de skall även ges möjligheter att jämföra händelser och företeelser för att 
kunna få ett helhetsperspektiv. Detta för att kunna diskutera och föra resonemang om 
”förändringens roll i historien, paralleller mellan då och nu” och även göra utblickar mot 
framtiden. Detta tankesätt framkommer inte i den tidigare kursplanen däremot återfinns det i 
Lpf 94 och då framförallt i Hi B. Lpf 94:s kursplan innehåller även tankar om att ämnet skall 
”öppna elevernas blick för att förändring hör till människolivets villkor” och utöver detta skall 
man stimulera deras nyfikenhet. I Lpf 94 finns det inga riktlinjer för vilket innehåll kursen 
skall ha utan endast mål att nå och mål att sträva mot. Lgy 65: s riktlinjer för kursens innehåll 
ger tidsperioden från ca 1000 e. Kr –ca 1800 e. Kr lika mycket utrymme som tiden efter 1800 
och fram till idag vilket gör att fokus ligger på vår senare historia vilket är i enlighet med vad 
Zander påpekat. Zander uttryckte till och med att i en dåtida debatt befarade man att ”som 
historisk undervisning betraktat är detta dömt att bli ren humbug”. Larsson skriver att under 
70-talet kom en förskjutning som innebar att den sentida historien fick än mer plats och att de 
långa perspektiven fick vika plats. I Lgy 70 ses dock inga spår av dessa tankar utan de kom 
senare och påverkade inte denna kursplan. Lpf 94 talar som nämnts inte om vilket innehåll 
ämnet skall ha utan om målen och vikten av att förstå det förflutna för att hantera omvärlden 
och vara redo för och ha möjligheter att påverka framtiden. 
    Ovanstående resonemang om kursens innehåll förstärker ytterligare tanken om att kritiskt 
tänkande är det enda av ämnets innehåll som varit med genom alla åren. Är det så att kritiskt 
tänkande är det enda av historieämnets innehåll som ses som relevant då övrigt innehåll 
varierat och lagts olika tyngd vid? Hur kan det komma sig? Finns det inget annat i ämnet som 
är värt att försvara och är det det enda som motiverar ämnets roll i skolan? Jag hoppas att det 
inte är så, för mig finns det mer som motiverar ämnets existens men om det är så kanske det 
inte behövs alls då kritiskt tänkande kan övas i andra ämnen och inte enbart i historia. Dras 
resonemanget en bit till så finns det alltså inget eget innehåll att försvara och intressant blir då 
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att konstatera att detta inte diskuteras av HLFÅ eller någon annan instans/person jag har 
träffat på i arbetet med denna uppsats.   
    Sammanfattningsvis kan sägas att i takt med att undervisningstiden har krympt till nästan 
hälften så har detaljstyrningen i kursplanerna minskat till förmån för lärarnas valfrihet. 
Samtidigt med dessa förändringar har även styrningen i undervisningens metodik minskat. 
Vad har eleverna vunnit på denna förändring, om de vunnit något? Detta är oerhört, för att 
inte säga omöjligt, svårt att mäta men skulle vara intressant. Vidare kan slutsatsen dras att 
samma kunskapssyn inte råder på 60-talet som idag och detta blir tydligt vid en jämförelse av 
läroplanerna. Den tidigare historieundervisningen kan sägas vara aktörscentrerad medan vi 
idag väljer ut stoff som beskriver avgörande historiska händelser. I de två tidigare 
kursplanerna styrdes innehållet av uppräkningar av moment och arbetsområden för respektive 
årskurs. Dagens kursplan är inte detaljstyrd utan innehållet kan bli olika i olika delar av 
Sverige, detta då det nu istället finns en utvald mängd stoff att välja bland. Även när det gäller 
hur undervisningen ska ske så finns det stora skillnader mellan de olika kursplanerna. 
Historieläraren har gått ifrån att vara en förmedlare till att bli en handledare där 
arbetsmetoderna blir alltmer elevaktiva.  
    Den viktiga frågan efter att ha konstaterat vad som skett är hur detta kommer att påverka de 
elever som idag går i skolan. Kommer de att bli historielösa eller ser de till att söka sin 
identitet och fördjupa sitt historiemedvetande på egen hand? Vilken historia kommer de i 
sådana fall att ta till sig? I vårt samhälle idag finns det ett utbud av TV-program med 
historiskt innehåll och det säljs historiska böcker av bland annat Herman Lindqvist som aldrig 
förr samtidigt som tidskrifter som Populär Historia blivit populära. Detta utbud ger dock 
endast en bild av vad som hänt och det kritiska tänkandet som är en stor del av ämnet, enligt 
de läroplaner som funnits, riskerar att gå förlorat. En annan fråga är hur elevernas kunskaper 
har påverkats i och med lärarnas valfrihet och elevinflytandet i upplägget av kursen. Men en 
än viktigare fråga är; kan den historieundervisning som sker idag utifrån de mål och riktlinjer 
som finns kallas likvärdig? Frågan går utanför denna uppsats avgränsning men kan inte 
bortses ifrån. HLFÅ har klarlagt vårt behov av historia i skolan och detta för att utveckla vårt 
historiemedvetande och vår förmåga till kritiskt tänkande. De anser således att ämnet behövs 
för att vi inte ska bli historielösa och för att få ett utvecklat historiemedvetande men frågan är 
om ämnet såsom det ser ut i dagens skola är en resurs för utvecklandet av ett 
historiemedvetande.  

5. Summerande tankar och framtida forskning 
- Samhällets nytta med ämnets innehåll har minskat till förmån för individens egen 

vinning. 
- Undervisningstiden har under den undersökta tiden dragits ned med nästan 40 %. 
- Kritiskt tänkande är det enda innehåll i ämnet som har funnits i alla tre kursplaner. 

Övrigt innehåll har skiftat och lagts olika tyngd vid. 
- Detaljstyrningen av ämnet har minskat till förmån för lärarnas valfrihet vad gäller 

såväl innehåll som metodik. 
- HLFÅ har i sina yttranden om ämnets förändringar främst berört den minskade 

undervisningstiden men även denna i relation till innehållet. 
- Det ligger i dagens kursplan en stor vikt vid elevernas historiemedvetande till skillnad 

mot de två övriga där begreppet inte finns men däremot tankar som kan 
vidareutvecklas mot ett sådant.  

Efter att ha genomfört denna undersökning av hur historieämnet på gymnasiet har förändrats 
så har arbetet medfört ett antal nya frågor som kan vara lämpliga för fortsatt forskning. 

- Vad har legat bakom historieämnets tillbakagång på gymnasiet? 

 39



- Hur har elevernas historiekunskaper förändrats i och med den kraftigt krympta 
undervisningstiden? 

- Hur skulle skolan och skolans olika ämnen påverkas om historieämnet försvann helt 
ifrån gymnasiet? 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan det svenska historieämnet och 
historieämnet i Skandinavien och Europa? 

- Är historieämnet en resurs i skapandet av ett historiemedvetande? 

6. Litteraturförteckning 
6.1 Källmaterial 
Skolöverstyrelsen,  Skolstyrelsens skriftserie 80, Läroplan för gymnasiet, Stockholm, 1965 
 
Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan, Allmän del, Stockholm, 1971 
 
Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan Lgy 70, Supplement 71, Stockholm 1981 
 
Utbildningsdepartementet, Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 1994 
 
Skolverket, Hi200-Historia A, 1994 
 
Skolverket, Hi201- Historia B, 1994 
 
Historielärarnas Förenings Årsskrift 1963/64, Uppsala, 1964 
 
Historielärarnas Förenings Årsskrift 1964/65, Uppsala, 1965 
 
Historielärarnas Förenings Årsskrift 1967/68, Trelleborg, 1968 
 
Historielärarnas Förenings Årsskrift 1969/70, 1970 
 
Historielärarnas Förenings Årsskrift 1971, Trelleborg, 1971 
 
Historielärarnas Förenings Årsskrift 1991/92, 1992 
 
Historielärarnas Förenings Årsskrift 1993/94, Stockholm, 1994 
 
Historielärarnas Förenings Årsskrift 1998/99, Stockholm, 1999 
 
6.2 Litteratur 
Adler Hermansson. Magnus, Historieundervisningens byggstenar – grundläggande 
pedagogik och ämnesdidaktik, Malmö, 2004 
 
Ahonen. Sirkka. Historia som kritisk process ur Karlegärd, Christer. & Karlsson, Klas-Göran. 
(red) Historiedidaktik, Lund, 1997 
 
Durhán. Eva. Centrala begrepp i den frivilliga skolans kursplan för ämnet historia - en kritisk 
analys ur Larsson. Hans Albin (red), Historiedidaktiska utmaningar, Jönköping, 1998 
 

 40



Jensen. Bernard Eric. Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik ur 
Karlegärd. Christer & Karlsson. Klas-Göran (red) Historiedidaktik, Lund, 1997 
 
Karlegärd. Christer & Karlsson. Klas-Göran (red), Historiedidaktik, Lund, 1997 
 
Karlsson. Klas–Göran, Den svenska historiedidaktiken och den dubbla historiska 
kompromissen  ur Larsson. Hans Albin, (red) Historiedidaktiska utmaningar, Jönköping, 1998 
 
Karlsson. Klas-Göran & Zander. Ulf (red), Historien är nu, En introduktion till 
historiedidaktiken, Lund, 2004 
 
Larsson. Hans Albin, Debatten och icke-debatten om historieundervisningen, ur Karlsson, 
Klas-Göran. & Zander. Ulf (red), Historien är nu, En introduktion till historiedidaktiken, 
Lund, 2004 
 
Larsson. Hans Albin, Historiedidaktiska utmaningar, Jönköping, 1998 
 
Marklund. Sixten, Skolan förr och nu 50 år av utveckling, Arlöv, 1984 
 
Richardsson. Gunnar, Svensk utbildningshistoria, Lund, 1994 
 
Patel. Runa & Davidsson. Bo, Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, Lund, 1994 
 
Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, att planera genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund, 2003 
 
Zander. Ulf. Att legitimera och bli legitimerat. Historieämnet förr och nu i Sverige och 
annorstädes ur Larsson. Hans Albin (red), Historiedidaktiska utmaningar, Jönköping, 1998 
 
Zander. Ulf, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från 
sekelskifte till sekelskifte, Falun, 2001 
 
Zander. Ulf. Historia och identitetsbildning ur Karlegärd. Christer & Karlsson, Klas-Göran 
(red), Historiedidaktik, Lund, 1997 
 
Ödman. Per-Johan, Kontrasternas spel II, en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria, 
Stockholm, 1995 

6.3 Webbaserade källor    
http://www.skolverket.se/sb/d/1055  Gy -07 (reformen som avblåstes) 
 
http://www3.skolverket.se   Hi- ämnet  Bilaga 1 
 
http://www3.skolverket.se   Hi200  Bilaga 2 
 
http://www3.skolverket.se   Hi201  Bilaga 3 
 
 

 41

http://www.skolverket.se/sb/d/1055
http://www3.skolverket.se/
http://www3.skolverket.se/
http://www3.skolverket.se/


Bilaga 1 

Historia 
   HEM  KURSER   |    SKRIV UT     

Syfte 
Historieundervisningen syftar till att utveckla ett historiemedvetande och därigenom skapa 
insikt om den egna identiteten och förståelse för andras identitet och kulturarv. 
Undervisningen skall vidare syfta till att öppna elevernas blick för att förändring hör till 
människolivets villkor och stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 
tidsdimension. Den skall ge dem möjlighet till inlevelse i gångna tider och hos dem utveckla 
ett historiskt sinne, dvs förmåga att bedöma gångna tiders människor utifrån deras 
förutsättningar och villkor. En fortlöpande dialog och diskussion med eleverna ger dem större 
förmåga att kommunicera med människor från olika sociala och kulturella miljöer i skilda 
länder. 
Den källkritiska metoden ger historieämnet särskilda möjligheter att utveckla elevernas 
förmåga till kritisk analys av olika framställningar. 
Strävan skall vara att eleverna inser det relativa och tidsbundna i alla tolkningar av historiska 
förlopp. Ett interkulturellt synsätt där likheter och skillnader mellan olika kulturer belyses kan 
främja tolerans och vidsynthet. Samtidigt tydliggörs den dynamik och de möjligheter som 
mötet mellan olika kulturer bjuder.  
Kunskaperna skall bidra till elevernas förståelse av nutiden och stärka deras 
handlingsberedskap inför framtiden. Undervisningen skall skapa en känsla av ansvar för det 
gemensamma kulturarvet och även en vilja att kritiskt granska vårt civilisationsmönster, och 
ett medvetande om att det varit och är möjligt att ändra på rådande förhållanden. 

 

Karaktär och struktur 
Historia studeras genom de spår som människor i det förflutna lämnat efter sig. Dessa spår - 
källorna - utgörs till stor del av texter men kan också vara andra lämningar av mänsklig 
aktivitet. Frågan om vilka slutsatser som kan dras av källorna blir därför central. 
Historieämnet bygger på vissa centrala begrepp med vilkas hjälp stoffet kan väljas och ett 
kunskapsområde struktureras. Av överordnad betydelse är tidsbegreppet (kronologi) och 
epokbegreppen (antik, renässans, upplysning etc.) men även rumsbegreppen (Norden, Europa, 
de utomeuropeiska kulturkretsarna etc.). Central betydelse har också historiemedvetande, 
empati och historiskt sinne. I politisk historia aktualiseras begrepp som makt och demokrati, i 
social historia samhällsklasser och kön, konflikt och samarbete, i antropologisk historia kultur 
och etnocentrism, i ekonomisk historia knapphet och arbetsdelning. 
Historiestudiet gäller människors verksamhet och tankar i tid och rum och genomförs alltid 
utifrån skilda perspektiv. Olika historieuppfattningar ser historiens drivkrafter i materiella 
förhållanden, andliga impulser eller personliga initiativ. Män och kvinnor, olika generationer, 
samhällsklasser, nationer och hela kulturer ser skeendet utifrån sina perspektiv och 
värderingar. Förskjutningar i perspektiven sker ständigt, och nya händelser och 
samhällsproblem aktualiserar nya perspektiv.  

 

Kommentar 
Ämneskommentaren återger de överväganden som ligger bakom målskrivningarna och 
utvecklar närmare använda nyckelbegrepp såsom historiemedvetande, identitet, 
nutidsförståelse, kritiskt sinne och emancipation. 
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Kursplanens disposition 
Kursplanen i historia är så disponerad att den i första avsnittet, Syfte, anger varför ämnet finns 
i skolan och vilken uppgift det har. Det andra avsnittet framhäver några huvuddrag i ämnets 
karaktär och struktur. 
De därpå följande kursmålen anger hur långt man inom ramen för varje kurs bör nå. Varje 
kursplan inleds med en kort ingress som preciserar kursens mål och därmed också de krav 
som ställs på utbildningsanordnaren. Därefter anges i punktform vad eleven med olika kvalitet 
i sina prestationer skall ha uppnått efter genomgången kurs. Dessa kursmål måste ytterligare 
preciseras i de lokala arbetsplanerna, där stoff och arbetssätt skall vara angivna, när elever och 
lärare utformar mål för undervisningen. Målen har avsiktligt utformats så generellt att 
undervisningen skall kunna anpassas lokalt till programmens karaktär och till elevernas 
förkunskaper, intressen och behov. 
  
Stoffurval 
Historieämnets perspektivrikedom och den vidgning till nya områden som 
historievetenskapen efterhand genomgått gör att gymnasieutbildningen varken kan eller bör 
ha ambitionen att ge en heltäckande kunskap om hela den historiska utvecklingen. Ett väl 
genomtänkt urval är nödvändigt. Läraren måste äga modet och skickligheten att välja bort. 
Klassens medverkan i urvalet bör vara reellt och inte låsas av alltför ambitiösa eller 
detaljerade arbetsplaner på ämnes- eller skolnivå. Det krävs en betydande flexibilitet för att 
kunna fånga upp nya perspektiv och för att ge eleverna möjligheter till egna val när det gäller 
fördjupning och inriktning. 
En form av stoffurval sker vid epokstudier då avsikten inte är att ge en heltäckande bild av de 
politiska händelserna under en period utan snarare att ge en inblick i skilda epokers villkor, 
idéer och attityder genom studiet av människor, miljöer och händelseförlopp i olika 
kulturkretsar. 
En annan form av stoffurval kan vara att man följer en lång linje eller tidsaxel, ytterligare en 
annan att man studerar ett tema. 
  
Centrala begrepp 
Centrala begrepp kan bidra till att strukturera innehållet i undervisningen. För 
historieundervisningen är kronologi det överordnade begreppet till vilket olika epokbegrepp 
kopplas. Förändring och kontinuitet är poler kring vilka historien pendlar. Källkritik och 
bevisföring är metodiskt centrala begrepp. 
Läraren väljer begrepp utifrån stoffets krav. Det kan gälla makt och demokrati i politisk 
historia; konflikt och samarbete i socialhistoria; knapphet och produktion i ekonomisk historia 
etc. Ur historiedidaktisk synvinkel är t.ex. historiemedvetande, empati och identitet centrala 
begrepp. 
Skilda historiska perspektiv ställer olika centrala begrepp i förgrunden. Innehållet i ett centralt 
begrepp kan också förändras. En idealistisk historiebeskrivning lyfter fram personligheterna 
medan en materialistisk betonar produktionsförhållandena, för att ta några exempel. 
Begreppet revolution har olika betydelser i 1789 års Frankrike och 1917 års Ryssland samt en 
tredje innebörd i 1800-talets industrisamhälle. En väl etablerad begreppsapparat gör att eleven 
förstår den historiska utvecklingen och sin samtid bättre och kan tänka historiskt. 
  
Historiemedvetande 
I den historiedidaktiska debatten har begreppet historiemedvetande stått i förgrunden med 
innebörden tolkning av det förgångna kombinerat med samtidsförståelse och 
framtidsförväntningar. Det är en primär uppgift att hos eleverna utveckla detta. 
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Identitet 
I nära samband med historiemedvetandet står begreppet identitet. Historieundervisningen ger 
eleverna insikt i både den egna och andras identitet. Identiteter kan vara av olika slag. Det kan 
röra sig om individens och familjens identitet, om nationell, regional, nordisk och europeisk 
identitet. Viktigt i detta sammanhang är att en betydande del av Sveriges befolkning har en 
delvis annan historisk identitet än den rikssvenska. Det gäller t.ex. befolkningen i de f.d. 
dansk-norska landskapen och i Tornedalen, samerna samt äldre och nyare invandrargrupper. 
Identiteten behöver inte nödvändigtvis vara rumslig. Den kan också bygga på socio-kulturella 
grupper som t.ex. arbetare och kvinnor; grupper som under senare år blivit föremål för ökad 
uppmärksamhet i historieforskningen. Olika identitetsbehov behöver inte stå i 
motsatsförhållande till varandra. Att tränga in i det egna kulturarvet kan tvärtom leda till ökad 
respekt för andras kultur och värden. Omvänt kan studiet av andra kulturvärldar öppna 
blicken för det karakteristiska hos den egna kulturen. Betoningen av identitet får givetvis inte 
undanskymma helheten, universella värden och globala perspektiv. Historieundervisningen 
bör inte begränsas till den europeiskt-västerländska kultursfären. Samhällsbildningar är ofta 
av blandkulturell karaktär och detta bör framgå. 
  
Lokal och global historia 
För identitetsbildningen har lokalhistorien stor betydelse. Historieundervisning har tenderat 
att tappa bort lokalhistorien på de högre skolstadierna. Historien har i alltför hög grad kommit 
att ses i ett ovanifrån-perspektiv. Inom ramen för denna kursplan, med dess större 
profileringsmöjligheter, bör det finnas rika tillfällen att också anlägga ett lokalt och socialt 
gräsrotsperspektiv. Men lokala, nationella och globala perspektiv behöver inte betraktas som 
varandras motsatser. Det kan vara tacksamt att studera hur globala och nationella tendenser 
såsom konjunkturer, miljöproblem och olika slags andliga strömningar påverkar 
lokalsamhället. 
  
Nutidsförståelse 
Historieundervisningen har också till uppgift att fördjupa elevernas nutidsförståelse och stärka 
deras beredskap för framtiden. Bearbetningen av det förgångna kan förbättra våra möjligheter 
att förstå och förhålla oss kritiska till vår samtid och utgör en nödvändig förutsättning för 
tänkandet om alternativa framtider. Komparativa historiska studier i tid och rum kan öka 
förmågan att bedöma konflikter och identifiera maktcentra och makthavare. Behovet av 
sådana studier ökar rimligen i tider med omvälvande förändringar. Den fördjupning mot de 
senaste 100-200 åren som ägt rum i historieundervisningen är därför förklarlig och 
välmotiverad. Kravet på nutidsförståelse gör emellertid inte den äldre historien oviktig. 
Orsakerna till nutidens problem och förhållanden står ofta att finna långt tillbaka i historien, i 
de långa linjernas perspektiv. Elevernas frågor om dagsaktuella eller sedan länge förflutna 
skeenden på det lokala, regionala, nationella eller globala planet kan ofta vara utgångspunkt 
för ett sökande bakåt och en koppling till nuet, efter såväl korta som långa utvecklingslinjer. 
  
Historisk metod 
Historieundervisningen har som uppgift att utveckla ett kritiskt sinne hos eleverna. Eleverna 
skall därför genom självständigt arbete med källor och litteratur övas i att kritiskt pröva 
historiska påståenden. De bör också få möta olika historieuppfattningar och lära sig inse den 
historiska kunskapens relativitet. Genom att på detta sätt utnyttja historiens kritiska potential 
kan undervisningen också medverka till att ge eleverna en kritisk distans till påståenden av 
skilda slag som möter dem i samhället, och därigenom göra dem till mer självständiga 
medborgare. Den kritiska inställningen måste balanseras av en strävan till förståelse för 
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gångna tiders människor, till inlevelse. Historieundervisningen kan utveckla ett historiskt 
sinne som bedömer gångna tiders människor utifrån deras förutsättningar och villkor. 
  
Emancipation 
Historiestudier har också en emancipatorisk roll. Historien kan verka frigörande genom att 
visa upp exempel på hur det som en gång tett sig som utopier likväl blivit verklighet 
(slaveriets avskaffande, social trygghet, kvinnofrigörelse etc.). Den kan även visa att 
någonting inte är alldeles nytt och därigenom hos eleverna framkalla en sund skepsis mot 
dagens modeidéer och allmänt gängse tolkningar av olika förlopp. Medvetandet om att det 
varit och är möjligt att ändra på rådande förhållanden måste vägas mot den realistiska insikten 
om de begränsningar som allt mänskligt handlande är underkastat både från naturens sida och 
från ekonomiska och sociala krafter.  
  
Ämnets plats och roll 
Historia ingår i det samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och estetiska programmet. 
Utöver A-kursen finns i det estetiska programmet ett utbud av kurser i kulturhistoria. Historia 
utgör en tillgång i andra program då det gäller kravet på ett idéhistoriskt perspektiv i alla 
läroämnen. Historia ingår också naturligt i projekt- och temastudier i samverkan med andra 
ämnen.  
Behovet av breda kunskaper i historia visar sig ständigt både i och utanför skolan. 
"Baskunskaper för livet tillhör skolans mest grundläggande uppgifter. Hit hör t.ex. 
språkkunskaper, inte minst i svenska, och kunskaper i matematik. Hit hör att förmedla 
kulturarvet i viss mening, inte minst genom goda historiska kunskaper." (Reg prop 
1992/93:100 Bilaga 9 sid 9). 
Det betyder att historia är en särskilt viktig del inom samhällskunskapen i de program som 
saknar historia som självständigt ämne. Riksdagens utbildningsutskott anger i sitt utlåtande 
över regeringens proposition 1990/91:85 "Växa med kunskaper": "I kursplanen för 
samhällskunskap på de yrkesförberedande programmen, som omfattar 90 timmar, bör ca en 
tredjedel av utbildningstiden ägnas åt historiskt stoff. Enligt utskottets mening är det 
väsentligt att även eleverna på de yrkesförberedande programmen får möjlighet att studera 
såväl politiska och ekonomiska som kulturella och religiösa förhållanden i ett historiskt 
perspektiv." (1990/91: UbU 16 sid 66.) 
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Bilaga 2 

HI200 - Historia A 
80 poäng inrättad 1994-07 SKOLFS: 1997:3 
   HEM     ÄMNE   |    SKRIV UT     

Mål 
Målet för kursen är att eleverna genom studier inom valda områden skall fördjupa och vidga 
sitt historiemedvetande och stärka sin förståelse för egen och andras identitet. Kursen skall 
bidra till att eleverna skapar en kritisk och analytisk hållning främst till historiska 
framställningar men också till andra påståenden som möter dem i samhället. 

 

Efter genomgången kurs skall eleven 
ha kunskaper om grundläggande drag i den historiska utvecklingen i ett kronologiskt 
perspektiv och äga goda insikter i de kunskapsområden som valts för särskilt studium  
förstå innebörden av centrala historiska begrepp och grundläggande epokbegrepp 
kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 
förändringsprocesser  
ha förvärvat viss förmåga att kritiskt och nyanserat bedöma olika slag av historiska 
påståenden genom arbete med olika slags källor och historiska framställningar  
ha uppnått insikt om den historiska kunskapens tidsbundenhet och relativitet genom studier av 
framställningar av samma skeende från olika tider och utifrån olika värderingar  
kunna diskutera dagens händelser på grundval av historisk kunskap 
kunna diskutera alternativa framtider och olika möjligheter att förverkliga önskvärda 
handlingsmål utifrån ett historiskt perspektiv  
kunna förmedla sina tankar i historiska frågor i tal och skrift. 

 

Betygskriterier 

Godkänd 
Eleven har elementära kunskaper om grundläggande drag i den historiska utvecklingen. 
Eleven förmår hantera frekventa epokbegrepp och jämföra epoker med varandra. 
Eleven har en fördjupad kunskap om de områden som valts för särskilt studium. 
Eleven kan redogöra för vissa centrala historiska begrepp och har uppfattat väsentliga 
historiska sammanhang och förändringsprocesser. Därtill kan eleven föra vissa elementära 
källkritiska resonemang och avge enkla omdömen om händelser och företeelser i historien. 
Eleven kan delta i en saklig diskussion där dagens situation belyses utifrån ett historiskt 
perspektiv och där framtida konsekvenser av skilda förhållningssätt behandlas. 
  

Väl godkänd 
Eleven har goda kunskaper om grundläggande drag i den historiska utvecklingen och förmår 
knyta samman händelser till ett sammansatt historiskt förlopp. 
Eleven har ett vidgat och fördjupat perspektiv på de områden som valts för särskilt studium 
och kan sätta in dem i ett större sammanhang. 
Eleven kan använda centrala historiska begrepp och dra självständiga slutsatser. 
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Eleven har uppövat en viss förmåga att kritiskt bedöma historiska källor och tillämpar 
självständigt elementär källanalys. 
Eleven sätter samman enskilda fenomen i det förflutna till en helhetsbild och motiverar sina 
ställningstaganden och avger ett genomtänkt omdöme. 
Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem och visar medvetenhet om 
vilka konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden. 
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Bilaga 3 

HI201 - Historia B 
110 poäng inrättad 1994-07 SKOLFS: 1997:3 
   HEM     ÄMNE   |    SKRIV UT     

Förkunskapskrav:  
Historia A 

 

Mål 
Målet för kursen är att eleverna skall fördjupa analysen och öka den historiska medvetenheten 
samt öka sin förmåga att tolka historiska fenomen och kommunicera om dem. Tidigare 
inhämtade kunskaper tillämpas och kompletteras. Självständiga och skapande arbetsformer 
utvecklas. 

 

Efter genomgången kurs skall eleven  
ha viss förmåga att självständigt formulera historiska problem samt med en medveten och 
kritisk hållning bearbeta dem 
kunna strukturera och i olika uttrycksformer presentera historiska kunskaper och insikter 
ha insikt i de källkritiska komplikationerna i en beskrivning av såväl dagsaktuella som 
historiska situationer 
kunna skildra händelser och företeelser i dagens värld - lokalt, regionalt, nationellt och globalt 
- utifrån ett historiskt perspektiv 
kunna göra historiska jämförelser över tid och rum. 

 
 

Kommentar 
Kurs B ger utrymme att tillämpa historiska kunskaper och utveckla den historiska 
kompetensen. Det är inte fråga om att endast öka kunskapsmassan utan om att fördjupa 
analysen och skifta perspektiven så att ämnet historia också visar sig som en kunskapsform, 
ett sätt att se på världen; den förflutna och den närvarande.  
Kursen ger möjligheter att arbeta på ett kreativt sätt för att levandegöra historien. Eleverna bör 
ges tillfälle att arbeta i fria och självständiga former och med utnyttjande av olika medier 
inom modern informationsteknologi. Analysen liksom den sociala och kommunikativa 
kompetensen skall utvecklas, samtidigt som kunskaper och insikter fördjupas. Studier och 
redovisningar förutsätter samverkan med andra ämnen som samhällskunskap, estetiska 
verksamhet etc. 
Källkritik och informationsvärdering står i centrum. Insikten om olika historietolkningar, 
perspektiv och förklaringsmodeller fördjupas. Skilda riktningar inom historieforskningen 
presenteras översiktligt.  
Komparativa och problemorienterade studier över tiden och mellan olika miljöer kan 
möjliggöra en mer kvalificerad analys av historiska skeenden och företeelser.  
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