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Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att med hjälp av litteraturstudier samt empirisk 

undersökning se huruvida styrdokumenten i gymnasieämnet historia påverkats av det rådande 

samhällsklimatet. Fokus har legat på 1900-talet, men det har även ingått en historisk 

bakgrund, då nuet ej uppstår utan ett förflutet. Den empiriska delen av studien bygger på 

djupintervjuer med verksamma historielärare. Resultatet visar att styrdokumenten kan ses som 

en spegling av samhällets syn på historia. Under första delen av 1900- talet präglades 

historieundervisningen av nationalism och gymnasieämnet historia var ett instrument som 

användes för att fostra lojala samhällsmedborgare. I vår tid finns en strävan att historieämnet 

ska bidra till att göra eleverna medvetna om vikten av källkritik och demokratiska värderingar 

i ett globaliserat samhälle. 
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1. Inledning 
Historien möter människan överallt i dess omgivning och i olika sammanhang - på väg till 

jobbet, skolan, affären, möter gamla byggnader, statyer och olika minnesmärken såsom gator 

med namn av berömda historiska personer. Berömda historiska monument kan ibland även 

vara en bidragande orsak till var semestern blir förlagd. Tv visar ofta historiska bakgrunder 

till olika aktuella händelser och historiska filmer är populära såväl på Tv som på bio. Till och 

med den så kallade kiosklitteraturen har en egen historisk serie där romantik och historia 

blandas samman. Så det är väl legitimt att påstå att varje människa möter historien på något 

sätt i sin omgivning, vare sig hon vill eller ej. Eftersom historia är något som omger oss i de 

flesta sammanhang på olika sätt kan det vara intressant att göra en definition av begreppet.  

 

Enligt Eric Hobsbawn (1999, s. 9) har den framstående 1300-talshistorikern Ibn Khaldun en 

utmärkt beskrivning på historia då han ser historia som: 

 
studiet av det mänskliga samhället, dvs av den  universella civilisationen. Den behandlar sådant 

som berör civilisationens natur, som t. ex... olika sätt varpå en grupp människor uppnår 

överlägsenhet över en annan. Det leder till undersökning av kungamaktens, dynastiernas och 

samhällsklassernas ursprung. Historien intresserar sig vidare för de olika slagen av 

inkomstbringande sysselsättningar och sätten att förtjäna sitt levebröd, vetenskapernas och de 

konster som människan utövar som en del av sina verksamheter och ansträngningar. Den har 

slutligen som syfte allt som utmärker civilisationen. 

 

Som J. Tosh (1994, s. 12) så vist uttrycker det har samhället ett förflutet som går så mycket 

längre tillbaka i tiden än de människor som lever i detta samhälle vid en viss tidpunkt. Det 

finns ett historiskt råmaterial som är formbart för historikern - ett urval av sanningar som 

bedömts vara värda att notera. Enligt den brittiske historikern Edward Hallet Carr (1965, s. 

117-118) kan historia beskrivas som både det historiska skeendet och beskrivningen av detta. 
Historisk fakta kan skiljas åt mellan fakta från det förflutna som endast är känt till en bråkdel 

och de historiska fakta som presenteras av historiker. Men vem som producerar denna 

kunskap och vem som värderar denna som trovärdig för spridning bland allmänheten är 

viktiga frågor, inte minst i skolans värld. 

 

Ett skolämnes utformning, som till exempel historia, kan säga mycket om den kultur och 
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de värderingar som makthavarna visat genom tiderna. Enligt S. Aronwitz och H. A. Giroux 

(1987, s. 69ff) går det inte att studera ett läroämnes mål och innehåll utan att först klargöra 

förhållandet/relationen mellan samhälle och skola. Sett ur denna synvinkel kan det vara 

intressant att fråga sig om styrdokumenten i skolan påverkats av det samhällsklimat och 

historiesyn som rått vid tillfällena för dess uppkomst. Läroplan kan definieras som ett 

styrdokument vilket är "av riksdagen utfärdade bestämmelser för undervisningens mål, 

innehåll och bedrivande" en något torftig beskrivning som däremot den tyska didaktikern H. 

Blankertz (1987, s. 117) rått bot på: 
 

Med läroplan menas en ordnad sammanfattning av ett läroinnehåll, som under en i planen angiven 

tidsrymd för undervisning, skolning eller utbildning skall inhämtas och bearbetas av elever. En 

sådan sammanfattning är möjlig att göra först när aktuella undervisningsmål och delmål har 

fixerats och omsatta i innehållskrav. 

 

Historieundervisningens målsättning har förändrats i takt med samhällets förändringar, vilket 

styrdokumenten vittnar om och som Göran Andolf (1972) påpekar i slutet på sin 

doktorsavhandling Historien på gymnasiet. Undervisning och läroböcker 1820-1965: 

 
Historieundervisningen har... allt mer blivit ett samhällets officiella självporträtt, och allt mindre 

kommit att uttrycka en enskilds individs ställningstagande till mänsklighetens stora problem och 

personliga tolkning av dess erfarenheter. (G. Andolf, 1972, s. 294) 

 

Enligt Göran Andolf (1972) kan historieundervisningen tolkas som en möjlighet för 

samhället att kunna ge en presentation av sig själv i form av vad det en gång har varit och 

vad det är, samt att beskriva hur djupa rötterna är, vilka de är och vilka vägar det tar.  
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1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är: 

 

– att med hjälp av litteraturstudier beskriva och ge en jämförande analys av hur synen på 

historia i styrdokumenten, utifrån utrymme, innehåll och betoning, har förändrats under 

främst 1900-talet, samt undersöka historielärares syn på historieämnets utveckling i 

gymnasieskolan. 

 

1.2 Avgränsningar och frågeställningar 

Den tidsmässiga avgränsningen gäller styrdokument under 1900-talet och det är där tonvikten 

kommer att ligga, då vi funnit att denna period är oerhört intressant, med tanke på de 

samhällsförändringar som inträffat.  Med styrdokument avses här läroplaner, kursplaner, 

stadgar och andra anvisningar. Det finns även ytterligare en tidsram 1620, då gymnasieämnet 

historia för första gången dyker upp, fram till slutet av 1800-talet för att få en kontinuerlig 

tidslinje. Denna tidsram motiveras av att vi vill visa att 1900-talets läroplaner inte kom till i 

ett historiskt vakuum, utan de byggde på tidigare års syn på historia och det som legat i fokus 

under denna tid. Dock kommer det i huvudsak att röra sig om tillbakablickar på 1800-talet då 

det skedde vissa strukturella förändringar inom gymnasieämnet historia som varat fram till 

våra dagar. Det kommer att användas benämningen gymnasiet genom hela arbetet, även under 

de epoker då den skolformen haft andra namn som till exempel läroverk, för att underlätta 

läsningen av detta examensarbete. Även termen realskola skymtar förbi i studien på grund av 

att anvisningar för realskola och gymnasium varit desamma.  

 
Frågeställningar 

* Hur beskrivs historieämnet i styrdokumenten under 1900-talet? Vilket utrymme har ämnet 

och vilket innehåll samt uppgift ges historia i styrdokumenten? 

* Hur ser eventuella skillnader ut i timplanerna och vad kan dessa skillnader bero på? 

* Hur har den historiska bakgrunden sett ut vad det gäller gymnasiet och historieämnet, 

utifrån ett samhällsperspektiv? 

 

1.3 Disposition 

Studien indelas i två huvuddelar där den första delen utgörs av en bakgrund. I bakgrunden 

presenteras en historisk översikt av styrdokumenten under 1900-talet genom litteraturstudier. 
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Den historiska översikten berör även den svenska gymnasieskolans historia, för att ge en 

översiktlig bild av gymnasieämnet historia. Den historiska översikten visar hur synen på 

historieämnet har sett ut under de berörda perioder och vilken historiesyn som rått. I 

examensarbetets första del presenteras även en metodförklaring samt en redovisning av det 

vetenskapliga synsätt som använts.  

 

Studiens andra del består av resultat, resultatdiskussion, samt en diskussion om reliabilitet och 

validitet. Här redovisas de intervjuade personernas egna erfarenheter utifrån rollen som 

historielärare. I denna del presenteras även lärarnas syn på historieämnets utveckling, 

samhällsklimatets influenser på styrdokumenten och detta redovisas tillsammans med tankar 

angående den regionala historieanvändningen i undervisningen. Slutligen presenteras även 

tankar kring en fortsatt forskning. 

 

1.4 Material, materialdiskussion och tidigare forskning 

Materialet har framför allt byggt på nationella styrdokument, det vill säga officiella statliga 

handlingar som läroplaner, kursplaner, stadgar och andra anvisningar. Den tidigare 

forskningen har bidragit med viktig information angående historieämnets utrymme, innehåll 

och betoning i styrdokumenten samt kompletterat de tidiga styrdokumenten från början av 

1900-talet.  

 

Göran Andolf har tidigare varit forskare och lärare i historia vid universiteten i Uppsala och 

Göteborg samt vid Militärhögskolan i Stockholm. De senaste 15 åren har han varit verksam 

som författare. Han har skrivit en doktorsavhandling Historien på gymnasiet – undervisning 

och läroböcker 1820-1965 där han undersöker historieundervisningen i läroverken under 150 

år, och ger en presentation av hur historieundervisningen har bedrivits och dess innehåll. I 

avhandlingen har han tittat närmare på några olika områden: den debatt som fördes, rent 

allmänt, och sedan dess betydelse för läroböckernas utformning. G. Andolf har försökt att ge 

en bild av hur undervisningen såg ut och i avhandlingen görs även en analys av de läroböcker 

som användes i undervisningen under de undersökta åren. Han relaterar även 

historieundervisningens innehåll till samhällsutvecklingen vilket har hjälpt oss i 

genomförandet av detta examensarbete. 

 

Hans Albin Larsson arbetar som professor i historia med inriktning mot historiedidaktik vid 

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han har bland annat skrivit en essä i 
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tidskriften Axess som behandlar historieämnet i den svenska skolan. I essän diskuteras den 

ständigt krympande historieundervisningen i gymnasieskolan. H. L. Larsson presenterar en 

analys av de orsaker som ligger bakom detta och denna essä har onekligen haft en stor 

betydelse för detta examensarbete, då den bidragit med fakta och tankeställare som drivit vårt 

arbete framåt. Professor Larsson är även redaktör till boken Historiedidaktiska utmaningar 

(1998), ifrån vilken vi funnit intressant material av bland annat Klas-Göran Karlsson, 

professor i historia vid Lunds universitet.  

 

2. Metod 
Den vetenskapliga metod som använts i detta examensarbete är främst en kvalitativ sådan, då 

arbetet grundat sig på litteraturstudier samt en komparativ metod för att kunna jämföra 

styrdokumentens förändringar under 1900-talet. Den kvalitativa forskningsintervjun är den 

metod som vi valt att använda för att göra en empirisk studie. då de övriga två metoderna, 

enkät och observation, inte gick att applicera utifrån vårt syfte. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Inom forskningen finns det två huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. Valet av 

inriktning påverkar forskningsprocessen på olika sätt och i detta arbete är hermeneutiken det 

vetenskapliga synsätt som vi valt att arbeta med, då historia är ett ämne som hermeneutiken är 

bäst lämpad för, då det handlar om att tolka historisk fakta. 

 

Hermeneutiken baseras på de villkor som påverkar och som styr människans erfarenhetsvärld. 

Fokus inom hermeneutiken bygger på förståelse, som i sig innebär att se en betydelse eller en 

mening. Hermeneutiken bygger på problematisering, tolkning och en enhet mellan fakta och 

värderingar likväl som en enhet mellan känsla och förnuft. (Sten Andersson, 1982, s. 22, 31, 

104) Detta examensarbete präglas av en hermeneutisk hållning, då det rör sig om en tolkning 

av synen på historia genom styrdokumenten, vilka moment är viktiga och varför samt varför 

vissa får större eller mindre utrymme.  

 

2.2 Vetenskaplig metod 

Denna studie baseras främst på litteraturstudier som givit oss materialet till bakgrunden, 

vilken varit nödvändig för att kunna beskriva och diskutera de förändringar som skett av 

styrdokumenten under 1900-talet. En komparativ studie av de olika styrdokumenten som 
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funnits under 1900-talet har gjorts och det sker även en jämförelse av styrdokumenten och det 

historiska skeende som dessa uppkommit under för att försöka utröna vilka samband som kan 

finnas. I den empiriska delen av examensarbetet har kvalitativa forskningsintervjuer 

genomförts. 

 

Forskningsintervjuer är ett sätt att få tillgång till den bild som intervjupersonens upplevelser 

utgör, som i detta fall lärarnas upplevelser och erfarenheter angående historieämnet på 

gymnasiet. (Steinar Kvale, 1997, s. 32) Intervjuer kan visa på ytterligare ett perspektiv, som 

innebär det finns möjlighet att lyfta fram kvalitativa aspekter som siffror inte lyckas med. 

(Kvale, 1997, s.36) De kvalitativa forskningsintervjuer som görs med historielärare i denna 

studie kan förväntas ge en bild av lärarnas upplevelse av den förändring som skett med 

historieämnet, samt sättet att både betrakta och arbeta med historia. Det är mot bakgrund av 

denna definition som intervjuerna i studien kan betraktas som forskningsintervjuer. 

 

Intervjuerna bygger på det som definieras som ett fenomenologiskt förhållningssätt, som 

innebär att få en förståelse för den andre personens synvinkel och där kunskap skapas genom 

en dialog. I detta ingår att ta reda på vad den andre vet och på det sätt han eller hon vet och 

det bygger även på att skapa en förståelse för den andres upplevelser.(Kvale, 1997, s. 117-

118) Det är viktigt att frågorna ska vara korta, de ska vara av den karaktär att de är lätta att 

uppfatta och inte kan misstolkas samt att det finns följdfrågor. (Kvale, 1997, s. 119) När 

intervjun inleds är det viktigt att intervjuaren har presenterat sig och sitt ämne. Det är viktigt 

att låta den som intervjuats får möjlighet att i slutet av intervjun göra eventuella tillägg. 

(Kvale, 1997, s. 120) Analysen av intervjuerna bygger på det som beskrivs som ett 

fenomenologiskt sätt genom meningskoncentrering, vilket innebär att intervjupersonernas 

meningar som de gett uttryck åt formuleras på ett mer koncentrerat sätt och detta bidrar till att 

det väsentliga innehållet lyfts fram. (Kvale, 1997, s. 174)  

 

Djupintervjuer, vilken är den form av kvalitativ forskningsintervju som använts i detta 

examensarbete, går ut på att intervjua ett fåtal, utvalda personer, i detta fall historielärare, 

kring ett visst tema och utan en allt för tydligt strukturerat formulär. (Conny Svenning, 1999, 

s. 81) I Svennings bok går det att läsa följande citat, från Taylor & Bogdans bok Introduction 

to Qualitative Resarch Methods, som förklarar på ett ypperligt sätt innebörden av 

djupintervjuer: 
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By in-depth qualitative interwiewing we mean repeated face-to-face encounters between the 

researcher and informants directed toward understanding informants´ perspectives on their lives, 

experiences, or situations as expressed in their own words. (C. Svenning, 1999, s. 81) 

 

Detta citat belyser hur en djupintervju bör gå till med mötet mellan den intervjuade och den 

som intervjuar, och hur djupintervjun blir ett redskap där den intervjuade personen kan berätta 

om sitt liv, sina erfarenheter med sina egna ord. Efter långa diskussioner författarna emellan 

beslöts, i samrådan med handledaren, att intervjuer och då mer specifikt djupintervjuer, var 

den enda användbara forskningsmetodiken i vårt fall. Hur skulle vi kunna använda oss av 

observation utifrån vårt syfte med uppsatsen? Det var något som föreföll oss högst osannolikt 

att genomföra. Däremot så fann vi att längre, kvalitativa forskningsintervjuer skulle kunna 

komma att styrka eller omkullkasta det som presenteras i den avslutande diskussionen.   

 

Under ett intervjutillfälle havererade den tekniska utrustningen och intervjun fick därför 

genomföras utan någon teknisk support. Men för att citera Kvale (1997): 

 
Även om en metod där intervjuaren lyssnar och lägger på minnet i dag ofta avfärdas som subjektiv 

och tendentiös, får man inte glömma bort att den viktigaste empiriska grunden till den 

psykoanalytiska teorin kom från terapeutens empatiska lyssnande till och ihågkommande av 

terapeutiska intervjuer...Hade bandspelare existerat på Freuds tid hade det kanske inte utvecklats 

någon psykoanalytisk teori ur den oändliga raden av ordagranna citat av patienter, och 

psykoanalysen hade varit begränsad till en liten wiensk sekt av psykoanalytiker som gått förlorad i 

ett kaos av band och utskrifter. (Kvale, 1997, s. 148-149)  

 

Med utgångspunkt i det ovanstående citatet anser vi att den gjorda intervjun kan användas i 

detta examensarbete.  

 

2.3 Intervjuade personer 

De utvalda intervjupersonerna har alla undervisat på gymnasiet och/eller Komvux under deras 

yrkesverksamma karriär. De kriterier som legat till grund för urvalet av personer hänger 

samman med att dessa har arbetat olika länge som lärare. Detta för att kunna täcka ett lite 

längre tidsspann och för att se om det finns skillnader beroende av hur länge man har jobbat. 

Könsfördelningen har varit jämn och så även åldersfördelningen. De fyra personer som 

intervjuats är två kvinnor och två män, varav två av dessa var under fyrtio år och två över 

femtio år.  
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3. Bakgrund  
I bakgrunden presenteras grunden för examensarbetet; en historisk översikt av 

gymnasieämnet historia och även styrdokumentens historia utifrån de frågeställningar som 

examensarbetet bygger på. Den debatt som föregått historieämnet tas i grova drag upp i 

bakgrunden för att skapa förståelse för det samhällsklimat som varit rådande under de 

perioder när respektive styrdokument antagits.   

 

3.1 Gymnasieämnet historia och dess historik 

Spår efter gymnasieämnet historia har gått att finna från 1620-talet då gymnasierna i Västerås 

samt Linköping skall ha skrivit in ämnet historia i sina läroplaner. Skolämnet historia 

omnämns som ett obligatoriskt ämne först år 1649. (Håkan Andersson, 1979, s. 15) Fem 

timmar per vecka blev den undervisningstid som fjärdeklassare, fick för att bland annat lära 

sig överskådliga allmänhistoriska tabeller och den undervisande läraren titulerades Lector 

Historicus et Poeta. (Sture Långström, 1997, s. 65,  Andersson, 1979, s. 13) 

 

År 1693 kom så en ny skolordning vilket medförde att undervisande läraren titulerades Lector 

Historiatum et Philosophiae Practicae (lektor i historia och praktisk filosofi, författarens 

anmärkning) och så även i följande skolordning år 1724. (Andersson, 1979, s. 14) Detta år 

fattades ett beslut som sammanförde skolämnena historia och geografi och syftet med denna 

sammanslagning var att studenterna skulle vara kapabla att göra kopplingar mellan den så 

kallade allmänna historien och den svenska historien. Om det kom att ske någon undervisning 

i denna sammanslagning av historia och geografi är dock något oklart enligt S. Långström 

(1997, s.65 ). 

 

Under 1700-talet nådde upplysningstidens tankar om uppfostrans möjligheter även Sverige, 

vilket kom att ge ytterligare glöd åt den pedagogiska debatten. S. Långström menar att det 

växte fram en allt större efterfrågan på en utbildning som var mer praktisk och jordnära än 

renodlat akademisk. En bidragande orsak till att de förändringar som efterfrågades aldrig kom 

att genomföras, var att kyrkan vars inflytande var mycket stort över undervisningen inte var 

intresserad av förändringar. (Långström, 1997, s. 65) Enligt H. Andersson (1997, s. 15) 

uttrycktes åsikter rörande vikten av att läsa historia och med hjälp av denna "inplana kärlek 

till dygden och avsky för lasten". Det började tryckas läroböcker under 1700-talet och dessa 

var oftast tyska böcker som översatts till svenska, med ett tilläggskapitel för svensk historia. 
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(Långström, 1997, s. 65) 

 

3.1.1 Gymnasieämnet historia blir ett eget ämne under 1800-talet 

Historia separerades från andra ämnen och blev 1807 ett eget ämne på gymnasiet, dock 

utgjorde geografi en del av historieämnet, och skoldebatten som pågick under de första 

decennierna av 1800-talet berörde främst organisationsfrågor. De didaktiska frågorna var ej 

av samma intresse under denna tid som de har idag. De kunskaper som krävdes i historia i den 

nya skolordningen 1820 för den student som hade för avsikt att fortsätta sina studier i ämnet 

var god kunskap i den "svenska historien, den allmänna till folkvandringarna, medeltidens 

och den nya tidens huvudepoker". (Långström, 1997, s. 66) Gymnasiestudierna sågs som en 

förberedelse inför universitetsstudierna och det kommande yrkeslivet. Från de första 

decennierna under 1800-talet framhölls det som mycket viktigt de "moraliska lärodomar och 

etiska föredömen som historien skulle ge". (Göran Andolf, 1972, s. 91) De flesta av 

studenterna under början av 1800-talet utbildade sig främst till antingen ämbetsmän eller 

präster, vilket gjorde moral och etik till viktiga ämnen och inom historieämnet lades stort 

fokus på rabblandet av namnen på viktiga män - heliga Birgitta undantaget. (Långström, 

1997, s. 66) 

 

Den förändring som historieämnet genomgick under 1800-talet visar sig främst i den 

förändring som historieämnet genomgick. Det var en ytterst begränsad grupp studenter som 

hade tillgång till studier vid gymnasiet och denna grupp fick ta del av en "mer allmän litterär, 

filosofisk historisk orientering särskilt i den antika historien". (Långström, 1997, s. 66) 

Utvecklingen av historia som skolämne blev alltmer tydligt genom de val av texter som 

gjordes och det som ansågs vara viktigt att undervisa om bestämdes av de politiska 

makthavare som fanns på arenan då. Dessa var mer benägna, enligt Gunnar Richardsson 

(1990, s. 49) att satsa pengar på läroverken än på den folkskola som fanns. 

 

Även mellan de olika gymnasierna kunde historieundervisningen komma att variera och dess 

ställning som skolämne hade stärkts betydligt efter 1820 års skolordning. (Andolf, 1972, s. 

73) Gymnasiet kom senare att få benämningen läroverk och fortsatte ha denna fram till år 

1962. (Gunnar Ander, 1966, s. 12)  

 

3.1.2 1900-talet 

Under 1800-talets senare hälft varierade antalet undervisningstimmar i historieämnet som 
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efterhand kom att överta kristendomskunskapens medborgerliga fostran av elever. År 1905 

genomfördes en ny läroverksreform vilket medförde att historieämnet stärkte sin position. 

Förändringen innebar att historieämnet skildes från geografiämnet, som hade ingått som en 

del i historieämnet, och fick en ökad tilldelning. Detta gjorde att geografin hade fått tre 

veckotimmar och historia tolv veckotimmar år 1905. Timantalet i historia förändrades inte i 

realskolan, men avlutningsklassen hade en timme mer än första ringen och motsvarande klass 

i det gamla läroverket. Studentexamen efter nio år i läroverk gav 26 veckotimmar historia. 

Syftet med ändringarna av timantalet var att de nationella bildningselementen skulle stärkas. 

(Andolf, 1972, s. 69-70) 

 

Trots att demokratin gjorde sitt intåg i samhället fortsatte historieundervisningen i gamla 

invanda fotspår, det vill säga att tonvikten fortfarande låg på kvar i den gamla nationalistiska 

andan. Ett önskemål om "fredsfostrande undervisning i första världskrigets spår lämnades 

ohörda”.(Bo Andersson, 2004, s. 13-14) Det hade under en längre tid funnits en klar 

tyskvänlig influens i den svenska historieundervisningen, vilket kom att förändras när 

nazisternas illdåd uppdagades.  (Andersson, 2004, s.13- 14)  

 

De reformer som kom i slutet av 1920-talet bidrog till att historieämnet fick en temporär 

tillbakagång, något som dock kom att förändras redan år 1933. Ytterligare ett uppsving kom 

år 1953 tack vare den nya allmänna linjen som startade då. Enligt G. Andolf (1972, s. 71) är 

det svårt att uppskatta hur stort antal undervisningstimmar i historia som fanns under denna 

period, då det inte gått att uttyda hur stor del av undervisningen som var historia och hur stor 

del som var samhällslära. Men efter 1960 kom historieämnet att delas än en gång i två ämnen, 

samhällslära och historia.  

 

Efter 1966 minskade antalet timmar i historia när det gäller alla linjer på gymnasiet. Efter 

1980 fanns det ingen garanterad minimitid för ämnet och år 1994 infördes ett totalt antal 

timmar historia som skulle delas upp på fyra SO-ämnen över nio skolår. I gymnasiet såg det 

ut på samma sätt som i grundskolan. I och med Lpo 94 minskade undervisningen i historia 

mer än vad den tidigare hade gjort. (Hans Albin Larsson, 2004, s. 1) 

 

 

  

 



 13                                                                              
 

                                                                                 Minskning i % 

f. d. Humanistisk linje     65 

Samhällsvetenskaplig linje     30 

Den ekonomiska linjen     13 

Naturvetenskapliga linjen     42 

Teknikerna     100 

 

Detta anser Larsson (2004, s.1) talar sitt tydliga språk; att historieämnet har försvagats i 

skolan och inte följt med i den senare utvecklingen som präglats av det ökade historieintresset 

i samhället.       

  

3.1.3 Debatten om historieämnets uppgift, värderingar och läromedel 

Det kom att pågå en livlig debatt om vad som skulle undervisas i historien på gymnasiet under 

den senare delen av 1800-talet." Fäderneslandets historia", som år 1868 blev "den förste, den 

käraste, den nödvändigaste delen av den historiska undervisningen"(Andolf, 1972, s. 84) 

ansågs vara ofrånkomlig i undervisningen.(Ibid. s. 84) Även införlivandet av den nordiska 

historien i den svenska kom att debatteras under denna tidsperiod. År 1886 sade 

lärobokskommissionen att historieundervisningens uppgift skulle vara att presentera en 

oförvanskad sanning. Historieämnet skulle vara opartiskt och sakligt, och fritt från alla 

godtyckliga meningar, det vill säga fritt från enskilda syften av religiös eller politisk art. I den 

förekommande debatten visades tecken på att det trots detta tycktes ha funnits ansatser som 

motsade tanken att sanning och objektivitet skulle vara vägledande i undervisningen, trots att 

det inte uttalades högt. Enligt G. Andolf höjdes röster som krävde en nationellt inriktad 

undervisning. (Andolf, 1972, s. 54-55) 

 

Hjalmar Branting ställde en fråga, år 1919, som handlade om tendensen i läroböckerna och i 

undervisningen. Likt andra socialdemokrater ansåg han att det förekom en högerinriktad 

propaganda i de läroböcker som förekom i undervisningen. Detta är ett exempel på hur 

läroböckerna och undervisningen i historia kom att kritiseras på grund av misstanken om dess 

högertendens. Läroböckernas beskrivning av första världskrigets utbrott kom att kritiseras 

1923, då Serbiens handlande utmålats på ett felaktigt sätt och alltför negativt i 

gymnasieböckerna, där serberna framställts som tyskvänliga. Samtidigt restes krav på en mer 

utpräglat nationell historieundervisning. (Andolf, 1972, s. 58) 
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Författaren Wilhelm Moberg (1968, s. 56-58) vittnar om hur hans minnen av 

historieundervisningen såg ut under hans ungdom: 

 
Hans egen läroboik meddelade barnen bara de kunskaper, som överheten ansåg lämpliga för 

barnen att få. När jag nu läser om den vet jag ju att vi undanhölls mycket av det viktigaste i vårt 

lands historia. Vi skulle fostras till goda, lojala undersåtar, som icke fick rubbas i vår tro på Gud, 

kungen och den maktägande överheten... Jag skulle långt senare upptäcka, att mina förfäders 

sanna historia inte var medtagen; allmogen, den närande klassen, det anonyma, stumma folket, 

var inte med...Vi fick läsa långa redogörelser för fältslag... de svenska utmärkte sig alltid för mod 

och tapperhet i krig. De uppförde sig alltid ädelt och ridderligt, de begick aldrig övergrepp och 

grymheter mot fienden, som däremot naturligtvis var grym och omänsklig...Sverige förde alltid 

försvarskrig...Jag lärde mig att den största äran som fanns, den skaffade man sig med att döda 

folk i krig, den äran var ovansklig och odödlig. 

 

Under 1940- talet hördes åter den politiskt betingade kritiken mot historieundervisningen. År 

1941 uttalade sig statsvetaren Jörgen Westerståhl om undervisningen och dess innehåll. Han 

menade att det fanns en brist hos både författare likväl som hos lärare och ansåg att 

historieämnet hade påverkats av konservatism och en föråldrad anda. Detta berodde på, enligt 

Westerståhl, att både lärare samt läroboksförfattare fortsatte att lära ut det i historieämnet som 

ansågs viktigt under deras egen utbildning. Detta skulle bidra till att just konservatismen fick 

grogrund och att historieämnets utveckling förhindrades. Enligt G. Andolf ansågs det att 

historieböckerna var formulerade på ett sådant sätt att dessa intog en högerpolitisk ställning 

och att även den muntliga undervisningen bidrog till att sprida ett högerpolitiskt budskap. 

(Andolf, 1972, s. 59-60) 

 

Enligt G. Andolf höjdes under 1950-talet röster från högern vilka kritiserade sättet att 

beskriva kapitalismen i läroböckerna, då denna beskrivning ansågs vara alltför negativ.  

Kritikerna efterlyste även en historieundervisning vars syfte skulle vara att bygga upp en 

samhällslojalitet. Denna samhällslojalitet skulle åstadkommas genom att lyfta fram det som 

skulle kunna motivera stoltheten över Sverige; åsikts- och yttrandefriheten, levnadsstandarden 

och äldre tiders svenska krigsmakt. Motståndarna motsatte sig detta genom att påpeka att det 

inte var rimligt att historieundervisningen skulle skapa lojalitetskänslor och dessa ansåg att 

lojalitetsskapande genom att utnyttja krigshistorien var direkt motbjudande. (Andolf, 1972, s. 

59-60)  
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Det ramverk som fanns för historieundervisningen bestod av skolstadgor, timplaner, 

undervisningsplaner och metodologiska anvisningar, och dessa kom att påverka 

läroboksförfattarnas huvudsakliga syn på världen och dess historia vilket avspeglades i deras 

strukturella berättarsätt. (Andolf, 1972, s. 147) I många fall har det visat sig att författaren 

framställt utvecklingen med utgångspunkt ur en viss utvald världsåskådning och det kan nog 

anses vara högst troligt, enligt Andolf, att det synsätt som fanns i läroböckerna ganska 

kritiklöst anammades av studenterna, som inte alltid torde ha varit medvetna om att det 

funnits alternativa synsätt. (Andolf, 1972, s. 147))  

 

3.2 Vad skulle således studeras i gymnasieämnet historia utifrån styrdokumenten?  

Enligt Magnus Hermansson Adler (2004) är det "ingen tillfällighet att den svenska staten 

sedan lång tid tillbaka utövat en stark påverkan på innehållet i skolundervisningen. Lagar, 

regler och förordningar har varit och är ett viktigt instrument för den svenska staten till att 

påverka elevernas attityder i en bestämd riktning." (s. 52) De olika skeendena i samhällets 

historia kan, enligt M. Hermansson Adler (2004), sägas ha gjort ett klart avtryck på skolämnet 

historia. Han menar att den svenska historieundervisningen har bidragit till att "fostra och 

disciplinera eleverna" (Ibid. s. 52f)  

   

Anvisningarna för år 1906-1933 

I anvisningarna från år 1906 lades tonvikten på exempelvis fosterlandskärlek, pliktkänsla, 

ädelmod med mera. Det var samhälleliga dygder som framhölls. I de anvisningar som skrevs 

för gymnasiet 1909 antyds det att källskrifter kunde läsas. Det framhölls att när det gällde 

frågor som ansågs vara kontroversiella, skulle det framgå att det kunde finnas olika 

uppfattningar i frågan. Det lades en viss betoning på självverksamhet och med det menas att 

studenterna borde övas i förmågan att själva finna ett orsakssammanhang, det vill säga kunna 

dra slutsatser utifrån fakta och lära sig se orsak och verkan. År 1909 ansågs det även vara en 

nödvändighet att poängtera det nationella försvarets betydelse i gymnasiet. (Andolf, 1972, s. 

89) 

 

Skolkommissionen från 1918 begärde att historieundervisningen helt och hållet skulle vara 

saklig, objektiv och inte ta parti för någon eller något specifikt. Källkritik som en företeelse i 

undervisningen fick allt mer gehör med tiden. Under 1920-talet upplevdes källkritik mindre 

främmande. Läroböcker som visade en mer mångfacetterad skildring av olika historiska 

händelser efterfrågades. (Andolf, 1972, s. 61)  
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Anvisningarna för år 1933 

Demokratins tid började sin knaggliga vandring under de två första decennierna av 1900-talet, 

även om den nationalistiska andan fortfarande höll ett hårt grepp om det svenska samhället. 

(Uppslagsverket Det 20:e århundradet, del 2, 1998, s.168f) Efter första världskriget blåste 

fredsvindar över Europa och dessa gick även att skönja i de svenska läroverkens kursplaner 

(Skolböcker 3-Den (o)möjliga läroboken, Ds 1988:24, s. 199): 

 
Krigs- och statshistoria kritiseras liksom undervisningens nationalistiska prägel. I kursplanerna 

från 1933 ökar utrymmet för allmän historia och för kulturhistoria. Intresset överflyttas från 

individer till kollektiv. Eleven skall konfronteras med historieforskningens resultat men också med 

dess metoder. 

 

Anvisningarna för år 1935 

De anvisningar som kom 1935 hade ett liknande innehåll som de föregående anvisningarna 

från 1906/09. Historieundervisningen kom till en början att innehålla det "ärorika svenska 

folkets historia" vilken skulle få eleverna att känna en nationell stolthet. Nationalismen kom 

att råda under slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet och under denna tidsperiod 

skedde framväxandet av industrisamhället, vilket drev på den nationalistiska andan. 

(Hermansson Adler, 2004, s. 52f)  

 

Men även i andra dokument så som metodiska anvisningar till rikets allmänna läroverk daterat 

1935 blev påverkan utifrån allt tydligare. Historien skulle vara ett påverkningsmedel på 

studenterna för att de makthavande skulle kunna styra dessa i önskvärd riktning för det ideala 

samhället. (Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk, 

1935, s. 108): 

 
Möjligheten att i grannlaga former öva inflytande på ungdomens karaktärsdrag bör 

undervisningen slutligen ej lämna obeaktad. Den beundran för stora mänskliga personligheter och 

gärningar, som är naturlig för unga människor, kan genom undervisning väckas och underhållas. 

Hävdernas exempel på förnämliga egenskaper såsom energi och handlingskraft, mod och 

uthållighet, trohet och pliktuppfyllelse, vidsynthet och tolerans, böra framhållas som manande 

föredömen, varvid dock måste iakttagas all varsamhet, så att historien icke göres till 

exempelsamling av moraliska lärodomar. Att väcka kärleken till fosterlandet, lägga grund till en 

god medborgaranda samt inskärpa vikten av humanitet och objektivitet i uppfattning och omdöme 

bör vara all historieundervisnings mål. 
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Styrdokument för år 1946 

Tiden efter andra världskriget präglades av förändringar på alla plan och så även i 

skolsystemet. De demokratiskt styrda länderna var segrarna i kriget och det var nu som 

demokratins grunder och toleransen mot oliktänkande skulle befästas. Detta skedde i hela 

samhället och skolan var inget undantag. Den socialdemokratiska regeringen använde sig av 

1946 års skolkommission för att föra ut dessa värderingar i skolan. Det gamla skolsystemet 

ansågs vara omodernt och odemokratiskt till sin läggning och därför skulle en nedmontering 

av den gamla skolan ske. Nytt för alla men ej för historieämnet, där större förändringar lyste 

med sin frånvaro i början. Dock skulle kommissionens tankar tydlighetsgöras i de reformer 

som kom senare. (Ds 1 988:24, s. 199): 

 
Målet att väcka kärlek till fosterlandet kvarstår för historieundervisningen fram till 1950- och 

1960-talen då istället fostran till en kritisk inställning, till propagandaimmunitet samt till en 

demokratisk inställning lyfts fram i anvisningarna. 

 

Dock var det, oförändrat, fortfarande den svenska historien som stod i fokus och den så 

kallade allmänna historien skulle läsas i samband med det svenska folkets historia. 

(Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1919, s. 100, 1933 års undervisningsplan för rikets 

allmänna läroverk s. 16 & 1955 års undervisningsplan s. 97) Hermansson Adler säger att 

"efter andra världskriget utgörs den ideella värdegrunden i skola och samhälle av en 

demokratisk fostran med hänsyn till människors egenvärde”. (2004, s. 57)  

 

Styrdokument för år 1950 

1950 ansågs det att historieundervisningen skulle lägga betoningen på vikten av kritiskt 

tänkande och en oemottaglighet för propaganda. Gymnasieämnet skulle bidra till tolerans, 

internationellt samförstånd och bidra till ökad förståelse av andra kulturer. 

Historieundervisningen skulle ge eleverna ett världsperspektiv. Reaktionerna var tydliga emot 

det, som från seklets början hade funnits inom historieämnet, nämligen fokus på ett genetiskt 

betraktelsesätt och det perspektiviska framställningssättet inträdde så småningom. (Andolf, 

1972, s. 92)  

 

I 1951 års anvisningar för realskolan, och gymnasieskolan, uttalades att 

historieundervisningen skulle medverka till att både väcka vördnad för det fäderneärvda likväl 

som tron på framåtskridandet. Det som betonades var vikten av ett fredligt samarbete, samt att 
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utbilda till fördomsfrihet och tolerans men också till kritisk granskning. År 1956 betonades 

starkt att historiestudiet skulle öppna nya perspektiv, och bredda studenternas horisont. Ämnet 

skulle ge en förståelse för hur historiska källor kunde betraktas på ett nytt sätt och skapa nya 

värden. Undervisningen skulle bidra till att fostra medborgare i ett fritt rättssamhälle och 

medverka till en ömsesidig internationell förståelse. År 1961 betonades 1956 års anvisningar 

ytterligare, då huvudsyftet med historieundervisningen blev att dessa färdigheter skulle 

uppnås. (Andolf, 1972, s. 90-91) 

 

Läroplan för gymnasiet - Lgy 65 

År 1960 var syftet att försöka hejda de faror den perspektiviska framställningen kunde orsaka, 

det vill säga att nuet sattes i centrum. (Andolf, 1972, s. 92) År 1962 uppstod två efterföljare; 

fackskola och gymnasium, till det tidigare läroverket. Efter tre år, 1965, presenterades en ny 

läroplan (Lgy 65) och det skedde en omorganisation av gymnasierna. Den nya läroplanen 

innebar att samhällskunskap och historia var egna ämnen, separerade från varandra. Det var 

följande mål som gällde för historia under denna period: 

 
Att vidga och fördjupa kunskaperna om väsentliga epoker och förlopp i allmän och nordisk 

historia, att ge insikt om hur vår egen tids samhällsformer samt dess kultur- och 

levnadsförhållanden vuxit fram samt ge kontakt med historiskt källmaterial och därvid grundlägga 

och utveckla förmågan att kritiskt och nyanserat bedöma uppgifter, sammanhang och problem i 

det förgångna och nutiden. (Läroplan för gymnasiet, Lgy 65, 1967, s. 177) 

 

Inga större förändringar kom att ske med målsättningen efter Lgy 65. Något som skapade 

problem för skolöverstyrelsen var begreppet objektivitet och dess definition, slutligen blev det 

Westerståhls definition på objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet som kom att 

råda. (planeringssupplementet till Läroplan för gymnasiet Lgy 70, 1971, s. 186) 

Objektivitetsfrågan kom dock att kvarstå, som en viktig del av historiediskussionen, en längre 

period. Det som tidigare setts som en tillgång i Lgr 69, politiskt engagerade lärare, blev en 

svårighet i Lgy 70. (supplement II, 1971,s. 317) Det ansågs kunna vara ett problem för en 

starkt politiskt engagerad lärare att leva upp till kravet på totalt objektivitet i skolarbetet. Det 

ansågs viktigt att läraren genast skulle deklarera sin politiska ståndpunkt inför sina elever, så 

att dessa kunde filtrera eventuella subjektiva uttalanden; "då värderingar redovisas, skall det 

alltid klart framgå vem det är som står för dem". (Lpf 94, s. 7) 
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Läroplan för gymnasiet - Lgy 70 

I Lgy 70, den allmänna delen, stod följande att läsa om historieundervisningen i skolan och 

målet med denna: 

 
Eleven skall genom undervisningen i historia vidga och fördjupa kunskaperna om väsentliga 

epoker och förlopp i allmän och nordisk historia, skaffa sig en insikt om hur vår egen tids 

samhällsformer samt dess kultur- och levnadsförhållanden vuxit fram samt stifta bekantskap med 

historiskt källmaterial och därvid grundlägga och utveckla förmågan att kritiskt och nyanserat 

bedöma uppgifter, sammanhang och problem i det förgångna och nutiden. (Läroplan för 

gymnasiet 1970, Lgy70 , 1971, s. 177) 

 

Till huvudmomentet fanns ett tillägg som riktade sig till humanistisk, naturvetenskaplig och 

samhällsvetenskaplig linje: "För perioden 1789-1945 studium av de moderna samhällens 

uppkomst och utveckling... med successiv vidgning av perspektivet till utomeuropeiska 

områden, varvid deras tidigare historia beaktas." (Ibid., s. 177) 

 

Det kom att skrivas olika supplement till läroplanens anvisningar som var allmänna och 

kortfattade. Den del av supplement II, som gällde historia, kom att domineras av den allmänna 

historien och den svenska historien såväl som den nordiska kom endast att nämnas på en rad 

som ett delmoment. Detta supplement gav även förslag på historiska teman och under 

rubriken verksamhetsformer gavs tydliga direktiv för undervisningen som skulle föra eleverna 

in i "historiska undersökningsmetoder". (Läroplan för gymnasieskolan, supplement del II, 

1971, s. 299) ”Den rådande kunskaps- och vetenskapssynen under 1970-talet betonade 

historieundervisningens samhällsvetenskapliga uppgifter; ämnets viktiga uppdrag ansågs 

vara att bidra till skolans strävan att utveckla kritiskt tänkande medborgare”. (Christer 

Karlegärd & Klas-Göran Karlsson, 1997, s. 9)  

 

Välfärdssamhällets uppbyggnad fortsatte och vid sidan av detta stärktes även de demokratiska 

värdena alltmer. Under 60- och 70-talet blev det ett allt kärvare politiskt klimat, och 

vänstervindarna blåste hårt. (Boken om Sveriges historia, 1999, s. 296ff) Motvikten till dessa 

två årtionden kom med 80-talet och detta årtionde präglades av individualismen och fokus 

kom att ligga allt mer på den enskilde individen. (Wall, G., red., Det 20:e århundradet, del 9, 

1998, s. 98f) 

 

Ett nytt supplement, supplement 71, kom att fastställas för historieämnet 1981. Detta innebar 



 20                                                                              
 

att historiestudierna kom att delas in i två huvudmoment; en kronologiskt upplagd huvudkurs 

och ett tematiskt studium som bestod av fritt valda fördjupningar. Supplement 71 berörde 

även historieuppfattningar, kritisk läsning, periodindelning, världen, Europa, Norden och 

invandringen. Det ingick även planering, studieupptakt, arbetssätt, bedömning och 

samverkan. En utökning med två veckotimmar i historia på H- och S-linjerna kom år 1983.  

 

I slutet av 1980- talet och under en period på 1990-talet debatterades historieämnet i en viss 

utsträckning. Skolöverstyrelsen som det då kallades, senare Skolverket, lade fram ett förslag 

som innebar att ämnet skulle minskas. Motiveringen var att skapa både flexibilitet och 

valfrihet. Det gavs, enligt Larsson, inga argument till varför historieundervisningen skulle 

minskas. Läroplanskommittén som 1991 betonade att kunskaper i historia är viktiga föreslog 

trots detta att undervisningen i historia skulle minska. År 2000 genomfördes ytterligare en 

förändring vilket innebar att historieämnet inte alls fanns med i det nya tekniska 

programmet.(Larsson, 2004, s. 3) 

 

Det inträffade en stor förändring genom den förvandling som det forna Sovjetunionen 

genomgick, genom bland annat bildandet av nya stater. Det uppstod även nya konflikter i 

Europa, som konflikten i Jugoslavien. Den gamla invanda världsbilden som rått efter andra 

världskrigets slut försvann och Europa förändrades radikalt, efter östblockets fall och EU kom 

att alltmer att märkas i det svenska samhället och återspeglas i historieundervisningen. 

(Larsson i Historiedidaktik i Norden 6, 1996)  

 

4. Historieämnets aktuella ställning i gymnasieskolan sett utifrån dess 

utrymme, innehåll och betoning 

En ny läroplan för gymnasiet antogs 1994, för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94), och denna 

ersatte Lgy 70. (Lpf 94, s. 2) De gymnasiala linjerna försvann i och med den nya läroplanen 

och i deras ställe infördes sexton nationella program. Undervisningen i historia som ett eget 

ämne kom att finnas i tre av de sexton nationella programmen. Historia blev indelat i en A- 

respektive B-kurs.  

 

A-kursen kom att omfatta 80 timmar historieundervisning och blev en del av estetiska-, 

naturvetenskapliga-, och samhällsvetenskapliga programmet. B-kursen som blev 110 timmar 

kom att läsas på samhällsvetenskapliga programmets humanistiska gren och den 
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samhällsvetenskapliga grenen. Detta var alltså den minsta garanterade undervisningstiden för 

eleverna i ämnet. Historieundervisningen kunde även ske genom en fördjupning i humaniora i 

det samhällsvetenskapliga programmet. Undervisningsämnet historia kunde även komma att 

ingå som ett område i det lokala tillägget och även som kurs i individuella valet. Även en så 

kallad "historisk vinkling" skulle komma att ingå i kurserna i samhällskunskap i de program 

där historia inte är ett karaktärsämne. (Samhällsvetenskapsprogrammet Programmål, 

kursplaner och kommentarer Gy/Vux, 1993:16, s. 132, 134 och Lpf 94) 

 

Där stod även att "historia är en särskild viktig del inom samhällskunskapen i de program 

som saknar historia som självständigt ämne". (Ibid. s. 98) Ändock kom historiens ställning att 

försvagas främst mot det ursprungliga läroplansförslaget och även i jämförelse med 

föregående läroplaner. Kursplanen gav såväl lärare och studenter möjligheter och frihet vad 

det gällde val och uppläggning av kurserna. Syftet var bland annat 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 ska ge dem möjlighet till inlevelse i gånga tider och hos 

dem utveckla ett historiskt sinne, d v s förmåga att bedöma gångna tiders människor utifrån deras 

förutsättningar och villkor. (Statens skolverks författningssamling, SKOLFS, 1994:10, s. 85) 

 

Fortsättningsvis betonas även kritisk analys i läroplanen, det vill säga studenterna skall inse 

det relativa och tidsbundna i historiska förlopp. Även att få ett interkulturellt synsätt, utveckla 

en förståelse för nutiden och därmed en ökad förståelse inför framtiden betonas. Att utveckla 

en vilja att kritiskt granska vårt civilisationsmönster samt att detta går att förändra omnämns 

även det i läroplanen. Under rubriken karaktär och struktur utläses att studenterna skall lära 

sig att arbeta med olika källor och centrala begrepp. Viktigt är även att studenterna skall lära 

sig tidsbegrepp, epokbegrepp och rumsbegrepp samt utföra sina historiestudier utifrån olika 

begrepp. (Ibid. s. 85) 

 

Det kom att ske förändringar i historieämnet på gymnasiet, då det nationella stoffets starka 

ställning kom att försvagas till fördel för det internationella stoffet. En annan förändring som 

gått att utröna var ämnets status från så kallat "pluggämne", som skulle gagna ett oförändrat 

samhälle och makthavarna till att bli ett ämne som enligt styrdokumenten uppmuntrade 

studenten att öka kunskapen om sig själv och sin omgivning, den egna nationen och 
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mänskligheten. Enligt styrdokumenten var det viktigt att skapa en aktiv, kritiskt värderande 

och inkännande medborgare i en fördjupad demokrati. Historieämnets förändring har gått från 

att vara en kunskapsmängd som skulle tillföras eleverna till att vara allt mer en kunskapsform, 

som skulle hjälpa studenten att skapa ett historiemedvetande. Detta historiemedvetande kan 

byggas upp genom ett samarbete lärare och studenter emellan med hjälp av det innehåll/stoff 

som de väljer ut tillsammans. (Andolf, 1972, s. 62 och samhällsvetenskapsprogrammet s. 

38ff) 

 

4.1 Därför är historia viktigt 

Hans Albin Larsson, professor i historia vid Högskolan för lärarutbildning och 

kommunikation i Jönköping, anser att historieundervisningen idag speglar samhällets syn på 

historia. Detta visar sig genom den tid som avsätts, vad som ska läsas och vilka syften.  De 

stora förändringarna som världen har genomgått under senare tid; det kalla kriget som nått sitt 

slut, Sovjetunionens sönderfall, den utvidgning som sker inom EU, det växande terrorhotet 

och en ny världsordning där gamla och nya motsättningar vävs samman har lett till att behovet 

av historiska förklaringar samt efterfrågan på populärhistorisk och litteratur som rör historia, 

har ökat. Liksom museiutställningar som handlar om olika historiska teman, och även i 

nyheterna och debatterna ges en historisk bakgrund till dagens frågor och problem.(Larsson, 

2004, s. 1) 

 

I de läroplaner som finns för skolan lyfts betydelsen av det historiska perspektivet fram som 

ett viktigt mål och det poängteras att eleverna ska tränas till ett kritiskt tänkande. De lärare 

som undervisar i ämnet anser att de inte hinner med detta som ett resultat av att ämnet får allt 

mindre utrymme. Det finns ett historiskt intresse bland eleverna på gymnasiet men bristen 

ligger i att lärarna inte anser sig hinna nå de mål som finns i kursplanen. Larsson beskriver 

situationen; ”detta gäller dock en i sammanhanget gynnad minoritet, eftersom majoriteten av 

gymnasisterna inte läser historia”. (Larsson, 2004, s. 2) 

 

4.2 Synen på historia förändras 

1991 ansåg utbildningsdepartementet att en tredjedel av tiden för samhällskunskap i de övriga 

programmen på gymnasiet skulle innehålla historia. Detta fick inget genomslag och ändrades 

av Skolverket utan att det väckte någon uppmärksamhet. De olika utredningar och 

propositioner som handlat om historieämnet har visat att synen på historia varit positiv, men 

övergick så småningom till en mer likgiltig syn, för att under 1990-talet ha blivit nästan 
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urskuldande. Skolöverstyrelsen och Skolverket har inte visat någon tydlig syn på 

historieämnets betydelse. (Larsson, 2004, s. 3) 

 

Flertalet historielärare var av den övertygelsen att det fanns ett behov av att förstärka 

historieämnets ställning, och samma krav hördes även från enstaka representanter för 

universitetens historieinstitutioner och då främst från dem som arbetat med utbildningen av 

historielärare. Detta ledde dock inte fram till någon förändring av den politiska inriktning som 

fanns i frågan. (Larsson, 2004, s. 3) 

 

4.3 Gy 07 – historia blir ett kärnämne 

Enligt Per Eliason, universitetslektor i historia vid Malmö högskola, kan vändpunkten 

gällande historia som kärnämne ha inträffat den 16 september 2000. Det var den dag som en 

enig utbildningsnämnd i Lund ställde sig bakom förslaget att historia skulle bli ett kärnämne 

på gymnasiet. Detta kom att starta ett smärre lavinartat förlopp vad det gällde historia som 

kärnämne, då frågan drevs upp i Gymnasiekommittén och en debatt virvlade upp i flera 

ansedda dagstidningar. Olika politiska partier drev frågan vidare och under riksdagsvalet 2000 

blev frågan ett hett ämne och stödet växte allt större i Gymnasiekommittén bland de olika 

politikerna. (Per Eliason, s. 1-2) 

 

Eliason menar att det är nynazisternas intåg på den politiska banan under 1990-talet som blev 

den drivande faktorn till det historiska återuppvaknandet. Då det kom att ske allt fler våldsdåd 

ute i samhället med rasistiska förtecken samt det otroliga ifrågasättandet om 

koncentrationslägrenas verkliga existerande eller ej, drev detta fram en politisk utmaning 

vilket i sin tur kom att leda till farhågor angående skolungdomars eventuella intresse för det 

budskap som nynazisterna kom att sprida. Till den politiska debatten hade alltså en historisk 

fråga gjort sitt intåg, vilket kom att leda till att statsminister Göran Persson tog initiativet till 

Levande Historia-kampanjen 1997, vilket enligt artikelns författare var ett "skickligt 

strategiskt politiskt utspel". (Eliason, s. 2) 

 

Det kom att drivas en allt starkare kampanj för att stärka historia och göra det till ett kärnämne 

på gymnasiet. Bengt Nilsson, universitetslektor i historia vid Katedralskolan i Lund och 

redaktör för Historielärarnas Förenings Årsskrift, publicerades i Svenska Dagbladet med en 

preciserad uträkning angående timreduktionen från 1950 fram till det senaste sekelskiftet. 

Denna uträkning visade hur historieämnet minskats efter Göran Perssons gymnasieproposition 
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1991 som genomfördes 1994, med en halvering på naturvetenskapsprogrammet och samma 

öde gick senare humanisterna till mötes.  

 

 naturvetenskapare humanister 

1953 181 historietimmar 207 historietimmar 

1970 149 198 

1994 80 190 

2000 80 80-85 

(Ur Per Eliasons artikel Så blev historia ett kärnämne, s. 3) 

 

Det kan anses märkligt, enligt Hans Albin Larsson, att historieämnet från 1940-talet fram till 

2000-talet ansetts vara ett betydelsefullt ämne i både utredningar och propositioner som lagts 

fram. Trots detta resonemang från de styrande, har ändock historieämnets timantal fått känna 

på nedskärningar. H. A. Larsson anser att det verkar som om riksdagen fattat ett beslut om att 

nästintill ta bort historieämnet från skolan även om ett sådant beslut ej finns. Motiveringen till 

varför historieämnet fått minskat antal skoltimmar har aldrig dock varit att ämnet skulle vara 

mindre viktigt än något annat skolämne, utan snarare tvärtom, något som förbryllat Hans 

Albin Larsson.(Larsson, 2004, s. 4) 

 

Gymnasieämnet historia blir kärnämne i gymnasieskolan ht-07, men det råder dock delade 

meningar och farhågor angående den nya obligatoriska historiekursen som blir en så kallad 

50-poängskurs vilket motsvarar ungefärligen 40 undervisningstimmar. De farhågor som P. 

Eliason uttrycker är att historien antingen kommer att göras till ett "störtlopp" genom historien 

eller att den utvecklas till en form av nutidsorientering med siktet ställt på 1900-talet.  

(Eliason, s. 4) 

 

Enligt 50-poänghistorien – en kursplaneskrivares perspektiv (H. A. Larsson, 2006, s. 1) så 

skall ämnet historia "utveckla elevens historiemedvetande" och skapa en "fördjupad förståelse 

av villkor, skeenden och företeelser över tid och i rum, i såväl vardagsliv som politik," detta 

skall bidra till att eleven kan kartlägga "hur olika krafter påverkar samhället och människor." 

(Ibid. s. 1) Även utvecklandet av en historisk bildning skall eleven tillägna sig och "med 

utgångspunkt i den svenska, nordiska och europeiska historien anläggs ett globalt 

perspektiv”. Paradord som grundläggande värden som "hänsyn, solidaritet och tolerans" 

nämns som faktorer som skall stärka medborgarrollen och grunden för demokrati. Även 
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"historiska insikter om andra folk, länder och kulturer skapar förutsättningar för kulturell 

medvetenhet, internationellt samarbete samt ökad förståelse i en konfliktfylld värld”. nämns i 

arbetsplanen. (Ibid. s. 1) Ämnet skall även hjälpa eleven att utveckla "ett kritiskt tänkande och 

ett analytiskt betraktelsesätt" vilket skall bli redskap till att ge en ökad förståelse till 

"samhället och människors levnadsmönster". Undervisningen i historia skall samverka med 

andra skolämnen för att ge "ett tidsperspektiv och förklaringar kring orsak och verkan”. (Ibid. 

s. 1) 

 

Historieämnet på gymnasiet kommer att bestå av fyra kurser: Historia 1 - 50 poäng, Historia 2 

- 100 poäng, Historia 3 - 100 poäng, Historia 4 - 100 poäng och det är Historia 1 som blir 

kärnämneskursen. De övriga kurserna läses i ordningsföljd. Förutom historiemedvetandet som 

skall utvecklas skall studierna koncentreras kring tre olika delar; "historisk grund, modern 

historia i tema eller översikt med fördjupningar samt källkritisk metod…Modern historia 

studeras särskilt för att ge en bakgrund till vår egen tid och vår omvärld...I kursen behandlas 

även de mänskliga och samhälleliga villkoren för demokratins framväxt och utveckling i 

Sverige och några andra länder”. (Ibid. s. 2) Vad som kommer att bli den slutliga versionen 

av kursmålet i de nya kursmålen för kärnämnet historia höstterminen 2007 återstår att se, men 

som blivande historielärare ser jag fram emot denna förbättring av gymnasieämnet historia. 

Må det bli som Christer Karlegärd så insiktsfullt uttrycker det i boken Historievetenskap och 

historiedidaktik (1982): ”Vi skall inte blott studera människan i hennes djupaste förfall utan 

också i hennes största storhet.” (s. 36) 

 

5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från den empiriska undersökningen som genomförts i 

form av djupintervjuer med verksamma historielärare samt litteraturstudien.  

 

5.1 Intervjuer 

Antalet inplanerade djupintervjuer var från början sju stycken med kom att reduceras till fyra 

stycken. Detta skedde på grund av sjukdom och familjeskäl, och var således omöjligt för oss 

att påverka. De återbud som skett mottogs i sista stund och ersättare till intervjuerna har ej 

varit möjliga att finna med så kort varsel. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum och 

genomfördes i form av ett samtal mot bakgrund av vad som presenteras i avsnittet metod. Att 

intervjuerna genomfördes i form av samtal var mycket lyckat och tiden för dessa 
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djupintervjuer kom att variera från fyrtiofem minuter till två och en halv timme, beroende på 

den tid som fanns tillgänglig.  

 

De historielärare som deltagit i denna empiriska studie har varit mycket tillmötesgående och 

generösa med åsikter och tankar angående historieämnet. På frågan om de ansåg 

styrdokumenten vara "luddigt" formulerade i jämförelse med föregående styrdokument ansåg 

de alla att det tidigare fanns ett mer utförligt regelverk och tydligare anvisningar om vad 

eleverna skulle lära sig, och att det på detta sätt ledde till att det var lättare för läraren att lägga 

upp undervisningen. ”Gymnasieinspektörer reste runt och ville kolla att vi följde läroplanerna 

som var mer detaljerade” berättar en av lärarna som undervisat på 70-talet.  

 

Med dagens styrdokument finns inte lika klara linjer om vad som skall läras ut till eleverna, 

men desto mera frihet, något som uppskattas högt av de lärare som arbetar på Komvux och 

gymnasieskolan. Några av lärarna ansåg att läroböckerna förr hade större betydelse för hur 

undervisningen bedrevs och även att innehållet i undervisningen, det vill säga den historiska 

faktan, påverkades av dessa. En av lärarna betonade under intervjun ett flertal gånger att det är 

viktigt att läroboken ska vara ett hjälpmedel och inte synonym med kursen. Denna lärare 

säger även att själva stoffet i kursplanerna förlorat något i betydelse, och betoningen har lagts 

alltmer på källkritik. 

 

På frågan huruvida styrdokumenten påverkats av det rådande samhällsklimatet och de styrande 

i samhället, så var de alla överens om att så var fallet. Från den nationalistiska tanken till 

dagens demokratiska samhälle och globaliseringen går det att följa en röd linje genom 

styrdokumenten och läromedlena. Ett specifikt fall som de äldre lärarna gjorde oss medvetna 

om var hur inflytandet från det "progressiva" 70-talet kom att påverka styrdokument, 

läromedel och åsikterna om vad som skulle läras i historia.  

 

Det framkom fler exempel på hur gymnasieämnet historia kom att återspegla det rådande 

samhällsklimatet och undervisningen inte skulle ”ge sig på krig och gamla kungar då det var 

den marxistiska synen på historia som rådde. Det handlade om de stora 

samhällsförändringarna.” och ”tyngdpunkten under 60-70 talen tryckte på de strukturella 

förändringarna” 

 

Det blev viktigt med den politiska och sociala historien och samhällskunskap kom att 
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överskugga historia som ämne. Det upplevdes som om den gamla historien fick hastas igenom 

till fördel för den moderna historien, som blev den viktigare delen av historieundervisningen.  

 

Under intervjuerna kom det fram att det under 1980-talet skett en förändring av 

historieundervisningens innehåll och tonvikten lades allt mer på individuella öden, det vill 

säga ett aktörsperspektiv kom allt mer i fokus. Detta är något som låg i tiden då 80-talet anses 

vara individualismens årtionde, säger en av lärarna.  

 
Omsvängningen kan kopplas till individualismen under 80- talet som var individualismens 

årtionde, testa dig själv, återspeglas i historieämnet då individuella öden – aktörsperspektivet. 

 
Under 1990-talet och in i detta årtusende får historia ett nytt uppsving rent allmänt då 

fenomenet populärhistoria får sitt genombrott tack vare Peter Englund, Herman Lindkvist och 

Jan Guillou. En av de äldre lärarna säger att vi kan ”tacka Herman” för det nya 

historieintresset som blossat upp. En annan framhåller ortens son: 

 
En som förändrat synen på historia är yrkesmannen och historikern Peter Englunds bok om 

Poltava bidrog till att förändra den gamla synen på historia. Englund gjorde det möjligt att lyfta 

fram det som var utdömt under 60-70- talen, det ansågs inte särskilt opportunt. 

 

Medias påverkan vad det gäller historia har varit stort, något som alla lärare är överens om.  
 

Media påverkar, det som tas upp i media kan man lägga in i undervisningen och göra historiska 

tillbakablickar. Det är viktigt att ta tag i aktuella händelser och kunna göra avstickare för att 

förklara saker och ting. 

 

Ett alltmer utbrett intresse när det gäller militärhistoria är något som gått att urskönja enligt en 

av de intervjuade personerna. Läraren anser det vara viktigt för eleverna att förstå och kunna 

greppa sin historia och ger ett exempel på detta med Karl XII som en symbol för hur historia 

kan förvanskas. Kunskapen om hur en kung idag används som en symbol för 

högerextremistiska grupper, trots att denna kung troligen inte är det rätta valet för detta, med 

tanke på de vänskapsband han odlade, är viktigt för elevernas källkritiska medvetenhet. Ett 

annat exempel är hur projektet Levande historia har fått ett ansikte utåt tack vare de politiska 

makthavarna och lärarna ifrågasätter deras avsikter med detta projekt.  
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Urvalet av fakta, Om detta må ni berätta, samarbetet med Levande historia. Lars Leijonborg ville 

lyfta fram kommunismen och Stalin på samma sätt som man hade gjort med Förintelsen, men på 

grund av at Vänsterpartiet sa nej blev det inget av det…så det är klart att politikerna kan påverka. 

 

Funderingar kring detta projekt väckte viktiga frågor hos många av lärarna: Varför lyftes 

endast nazismens brott fram och ej kommunisternas? 

 

Historien förskjuts ständigt och nuet är ständigt nytt. Ett exempel på hur den nutida historien 

kan te sig för en gymnasieelev ges av en av lärarna som lyfter fram Vietnamkriget som för 

dagens ungdomar kan vara ett okänt krig, medan Jugoslavienkonflikten istället känns färskare 

för dem - det är deras historiska tid. Det uppstår nya infallsvinklar för det historiska intresset  

och ett av dessa är islam och dess historia: ”Intresset för islam har väckts – Vad är islam? Ett 

fokus på Mellanöstern…det har alltid varit en konflikt…” Historia är i kontinuerlig 

uppdatering med det som sker globalt i vår tid.  

 

Den regionala historien anses vara av stor betydelse inom historieämnet, ”ett perspektiv som 

behövs”, men får stå tillbaka på grund av den rådande tidsbristen. I historia lyfts det globala 

perspektivet fram likväl som det nationella perspektivet och det är i detta sammanhang som 

den regionala historien borde lyftas in, därför att det gör det lättare att relatera till, då det 

bygger på mer konkreta exempel som finns i elevernas närhet, säger en av lärarna. ”Regional 

och lokal historia är identitetsskapande… hur det sett ut varifrån du kommer…” Ett exempel 

som lyftes fram var att gå från den ryska revolutionen för att se hur denna påverkade bland 

annat, det politiska livet, det vill säga orsak och verkan, i Norrbotten: ”Exempelvis 

Haparanda, en central plats som gränsar till Ryssland…gränsen till andra världskriget och 

de finska krigsbarnen” 

 

Det som alla lärarna är rörande överens om är det bristfälliga tidsutrymme som historieämnet 

tilldelats i gymnasiet. Det blir endast ett skummande på ytan av mänsklighetens historia som 

hinns med, på grund av den lilla tid som finns till förfogande. ”Historia som kärnämne, ökad 

betydelse… historia är oerhört viktigt…att kunna förstå sin egen situation…lära av historia, 

nuet och se in i framtiden.” Och det är ”viktigt lära sig vår historia globalt och nationellt 

förklarar hur det ser ut idag…demokratisynpunkt” Även om historia nu blir ett kärnämne så 

känner lärarna tveksamhet på grund av att ämnet endast tilldelats 50 poäng istället för 100 
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som de andra kärnämnena har. Det finns en rädsla för att historieundervisningen trots 

kärnämnesstatusen inte kommer att hinnas med ändå. 

 

5.2 Litteraturstudien 

Historien återfinns överallt i människans omgivning. Det är en ofrånkomlig del av det som 

varit, det som är och det som skall bli – allt som utmärker civilisationen. Det historiska 

råmaterialet kan anses vara formbart för historikern – ett urval sanningar som bedöms vara 

värda att notera. Historikern Edward Hallet Carr (1965, s. 117f) anser att historia kan 

beskrivas både som det historiska skeendet och beskrivningen av detta. Det förflutnas fakta, 

som är oändligt och endast känd till en bråkdel och de historiska fakta som presenteras av 

historiker är det som utgör historia.  

 

En viktig fråga inför framtagandet av skolans styrdokument i historia är vem som producerar 

den historiska kunskapen och vem som värderar den som trovärdig för spridning bland 

allmänheten. Gårdagens, dagens och morgondagens samhälle är det som påverkar varje 

tidsepoks styrdokument. Ett styrdokument återspeglar den kultur och de värderingar som 

samhällets makthavare haft genom tiderna. Det går således inte att studera ett läroämnes 

innehåll och mål utan att först ha förstått relationen mellan samhälle och skola, enligt 

Aronwitz och Giroux.(1987, s. 69ff) 

 

1600- och 1700-talet 

Det första spåret som gymnasieämnet historia har lämnat efter sig är från 1620-talet då detta 

ämne skall ha inskrivits i läroplanerna vid gymnasierna i Västerås och Linköping. Historia 

blir dock ett obligatoriskt ämne år 1646. Under 1600- och 1700-talet bestod historieämnet av 

ett flertal olika ämnen.  

 

1800-talet 

Historia kom att separeras från andra ämnen, men geografi ingick alltjämt i historieämnet i 

början av 1800-talet. Ämnesdidaktik hade under denna period inte lika stor betydelse som det 

har idag, utan de stora frågorna var av organisationskaraktär. Under första halvan av 1800-

talet var det viktigt att studenterna hade en god kunskap om den svenska historien och den 

allmänna historien. Även de ”moraliska lärodomar och etiska föredömen som historien skulle 

ge” (Andolf, 1972, s. 91) var av stor betydelse för studenten och så även rabblandet av 

historiska namn. Historieundervisningen kom att variera mellan de olika gymnasierna, men 
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historieämnets ställning kom att stärkas under 1800-talet, även om antalet 

undervisningstimmar kom att variera. ”Fäderneslandets historia”, som år 1868 blev ”den 

förste, den käraste, den nödvändigaste delen av den historiska undervisningen” ansågs vara 

ofrånkomlig i undervisningen. Men under senare delen av 1800-talet kom även direktiv om att 

historieämnet skulle vara opartiskt och sakligt samt fritt från godtyckliga meningar av religiös 

och politisk natur.  

 

1900-talet 

Under 1900-talets början separerades historia från geografin. Under detta århundrade gör 

tanken om demokrati sitt intåg på allvar, men ändock fortsätter historieundervisningen i dess 

gamla invanda hjulspår och lägger tonvikten på den nationalistiska andan, i detta fall 

fosterlandskärlek, pliktkänsla, ädelmod. Samtidigt begär skolkommissionen på nytt att 

historieundervisningen skall vara saklig och objektiv. Källkritiken börjar sitt intåg och får 

med tiden allt större genomslagskraft. Hjalmar Branting ansåg att det fanns en högerinriktad 

propaganda i de läroböcker som förekom i historieundervisningen. Enligt Andolf (1972, s. 

59f) ansågs det att historieböckerna var formulerade på ett sådant sätt att dessa intog en 

högerpolitisk ställning och att även den muntliga undervisningen bidrog till att sprida ett 

högerpolitiskt budskap. Kritik framfördes även mot hur Serbiens handlande vid första 

världskrigets utbrott utmålades felaktigt. Än fler krav på en mer utpräglad nationell 

historieundervisning ställdes. Efter första världskriget blåste fredsvindar över Europa och 

dessa gick även att skönja i läroverkens kursplaner och intresset för individer överflyttas till 

kollektiv. Samtidigt kom det andra metodiska anvisningar några år senare som visar påverkan 

utifrån allt tydligare. Historien skulle vara ett verktyg för makthavarna för att dessa skulle 

kunna styra studenterna i önskvärd riktning för det ideala samhället. En klar tyskvänlig 

influens fanns i den svenska historieundervisningen, något som avtog efter andra världskrigets 

slut.  

 

Efter andra världskriget stod de demokratiskt styrda länderna som segrare och det var nu som 

demokratins grunder och toleransen mot oliktänkande skulle befästas i samhället och i skolan. 

Under 1950-talet är rollerna ombytta och röster höjdes på högerkanten som kritiserade hur 

kapitalismen beskrevs negativt i historieläroböckerna. Det efterfrågades även en undervisning 

som skulle bygga upp en samhällslojalitet. Denna skulle uppbyggas genom att lyfta fram det 

som skulle motivera stoltheten över Sverige. Dock motsatte sig de politiska motståndarna 

dessa förslag genom att påpeka att det inte var rimligt att historieundervisningen skulle väcka 



 31                                                                              
 

lojalitetskänslor, speciellt genom att användningen av den svenska krigshistorien till detta.   
Undervisningen i historia skulle lägga betoning på kritiskt tänkande och en oemottaglighet för 

propaganda och historieämnet skulle bidra till tolerans, internationellt samförstånd och bidra 

till ökad förståelse för andra kulturer samt ge eleverna ett världsperspektiv. Historieämnet 

skulle bidra till att fostra medborgare i ett fritt rättssamhälle och medverka till en ömsesidig 

internationell förståelse. Historia som gymnasieämne fick ytterligare ett uppsving år 1953 då 

den allmänna linjen startade. Enligt Andolf (1972, s. 71) så är det svårt att sammanställa hur 

många undervisningstimmar som fanns under denna period, då samhällslära ingick i 

historieämnet.  

 

År 1960 så delas historia i två ämnen, samhällslära och historia. Källkritiken lyfts fram än mer 

och eleverna uppmuntras att finna sambanden mellan orsak och verkan.  Sedan följer en 

nedgång i slutet av 1960-talet och i Lgy 70 trycks det allt mer på vikten av källkritiska elever 

och perioden 1789-1945 framstår som allt viktigare för undervisningen, då denna period 

räknas som början på en ny historisk era. Det sker även en utvidgning till utomeuropeiska 

områden och deras historia.  Supplement 71 kom att fastställas för historieämnet 1981, vilket 

innebar att historiestudierna kom att delas in i två huvudmoment; en kronologiskt upplagd 

huvudkurs och ett tematiskt studium som bestod av fritt valda fördjupningar. Supplement 71 

berörde även historieuppfattningar, kritisk läsning, periodindelning, världen, Europa, Norden 

och invandringen.  

 

Under 80-talet fanns det ingen garanterad minimitid för historia på gymnasiet och så även in 

på 90-talet, då en ny läroplan för gymnasiet antogs 1994, Lpf 94, som kom att ersätta Lgy 70. 

De gymnasiala linjerna försvann med den nya läroplanen och kom att ersättas med sexton 

nationella program. Historieämnet som ett eget ämne kom att finnas i tre av de sexton 

nationella programmen. Historia blev indelat i en A- respektive B-kurs. Den minsta 

garanterade undervisningstiden blev 80 timmar i A-kursen och 110 timmar i B-kursen. 

Historia kunde även ingå som ett område i det lokala tillägget och som kurs i det individuella 

valet, samt som fördjupning i humanoria i samhällsvetenskapliga programmet. Studenterna 

skall utveckla ett historiemedvetande för att på så sätt komma till insikt om den egna 

identiteten och förståelse för andras identitet och kulturarv samt utveckla ett historiskt sinne, 

en förmåga att bedöma gångna tiders människor utifrån deras förutsättningar och villkor. 

(SKOLFS, 1994, s. 85) Kritisk analys lyfts fram på nytt i läroplanen och så även ett 

interkulturellt synsätt för att utveckla en förståelse för nutiden och därmed en ökad förståelse 
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inför framtiden. Förändringar i historieämnet kom att ske genom att det nationella stoffet 

försvagades till fördel för det internationella stoffet. En annan stor förändring är förändringen 

av ämnets status från ett starkt teoretiskt ämne som skulle gagna ett oförändrat samhälle och 

makthavarna till att bli ett ämne som enligt styrdokumenten uppmuntrade studenten till att öka 

kunskapen om sig själv och sin omgivning, det egna landet och mänskligheten, enligt Andolf 

(1972, s. 71) Vikt läggs, i styrdokumenten, även på skapandet av en aktiv, kritiskt värderande 

och medkännande medborgare i ett demokratiskt samhälle.  

 

Nutid 

Enligt professor Albin Larsson speglar dagens historieundervisning på gymnasiet samhällets 

syn på historia. Detta visar sig genom den tid som avsätts till ämnet, vad som skall studeras 

och vilka syften. Vår tids stora förändringar så som det kalla krigets slut, Sovjetunionens 

sönderfall, Eu:s utvidgning, det växande terrorhotet, med mera har lett till ett ökande behov av 

historiska förklaringar. Historieämnet har försvagats i skolan och har inte följt med det ökade 

historieintresset i samhället, enligt Larsson. (2004) Dagens läroplaner lyfter fram betydelsen 

av det historiska perspektivet och vikten av att träna eleverna till ett kritiskt tänkande.  

 

Debatten som pågått under 1990-talet och in i 2000-talet angående vikten av historia som ett 

kärnämne leder till att intentionerna förverkligas med Gy-07. Enligt Eliason, var det 

nynazisternas intåg på den politiska arenan som blev en pådrivande faktor till ett historiskt 

återuppvaknande. Förnekandet av koncentrationslägrenas existens och ett mer 

högerextremistiskt budskap som kom att spridas bland den yngre befolkningen, gjorde att 

Levande Historia-kampanjen kom till 1997. Det kom att drivas en allt starkare kampanj för att 

stärka historia som kärnämne på gymnasiet. I arbetsmaterialet till gymnasieämnet historia i 

Gy-07 återfinns utvecklandet av elevens historiemedvetande och skapandet av en fördjupad 

förståelse för villkor, skeenden och företeelser över tid och i rum, i såväl vardagsliv som 

politik. Eleverna skall även lära sig kartlägga hur människor och samhället påverkas av olika 

krafter. De gamla paradorden hänsyn, solidaritet och tolerans skall stärka medborgarrollen 

och grunden för demokrati. ”Den moderna historien skall studeras särskilt för att ge en 

bakgrund till vår egen tid och vår omvärld.”  

 

6. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var dels att med hjälp av litteraturstudier ge en beskrivning och 
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analys av hur synen på historia i styrdokumenten har förändrats främst under 1900-talet när 

det gäller historieämnet på gymnasiet utifrån det utrymme, innehåll och betoning som ämnet 

haft i styrdokumenten. Vad gäller de andra delarna av syftet har en kort historisk bakgrund 

presenteras utifrån de litteraturstudier som gjorts och djupintervjuerna har visat att samhällets 

värderingar och syn på historia har påverkat styrdokumenten och därmed även 

historieundervisningens syfte, innehåll och vilka delar av historien som betonas. 

  

Ett av huvudsyftena med historieundervisningen verkar ha varit att stärka vissa värderingar. 

Genom historien finns det ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan historieämnet och det 

rådande samhällsklimatet. Politiska värderingar går att finna i styrdokumenten och 

mänsklighetens historia går delvis att utläsa från dessa. Enligt Sven Lilja (1989) handlar 

historia om att studera det förgångna och det gäller hela tiden för oss som lärare att komma 

ihåg att det vi anser vara det förgångna inte alltid är detsamma för eleverna. Det som är nära 

för oss i historien kan vara ljusår bort för dem, något som tål att reflekteras över. Att kunna 

vara kapabel att få dem att se hur orsak och verkan hänger ihop kan vara en verklig bedrift. Vi 

har under detta examensarbete sett hur orsak och verkan avspeglats i styrdokumenten, då 

dessa kan ses som en produkt av det samhällsklimat som råder och vilka frågor som anses 

vara viktiga, som till exempel efter andra världskriget då den demokratiska tanken synliggörs 

allt starkare. 

 

De historielärare som vi intervjuat var rörande överens vad det gäller samhällets påverkan på 

styrdokumenten, vilket överensstämmer med den tidigare forskning som finns om detta ämne. 

Intervjuerna visade även att lärarna ansåg att den så kallade populärhistorien gjort mycket för 

att återskapa ett nytt intresse för historia bland allmänheten. Herman Lindkvist, Peter Englund 

och Jan Guillou lyftes fram som exempel på detta, likväl som medias roll i det nyuppväckta 

historieintresset.  

 

Det råder knappast något tvivel om att gymnasieämnet historia ibland använts och används av 

samhällets makthavare för att kunna påverka och bevara samhället som de önskar. Om staten 

förr ville bevara samhället så oförändrat som möjligt, vill den idag (åtminstone när det gäller 

skolämnet historia som det uttrycks i styrdokumenten) använda ämnet som ett av flera 

instrument för att i någon form förbättra och förändra samhället. 

 

6.1 Reliabilitet 
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Reliabilitet representerar studiens tillförlitlighet, det vill säga precisionen och förmågan att 

mäta det som skall mätas. Den första delen av studien, bakgrunden, kan anses ha en stor 

tillförlitlighet då den grundas på tidigare forskning och offentliga dokument. Vi valde att 

genomföra ett antal djupintervjuer, och den fråga vi ställt oss är om denna del av studien sett 

annorlunda ut om vi gjort ett fler intervjuer och ej djupintervjuer som i vårt fall. Den 

empiriska delen bestående av djupintervjuer kan anses vara bristfällig på grund av det endast 

är ett fåtal intervjuer som genomförts.  Dock är vårt ämnesområde sådant att det varit svårt, 

för att inte säga omöjligt att använda oss av en så kallad metodtriangulering, då observation ej 

kunnat genomföras utifrån vårt syfte. Vi anser dock att vårt resultat troligen skulle vara 

densamma om undersökningen skulle göras om och detta antagande grundas på att den 

litteraturstudie som genomförts kan tilldelas en stor tillförlitlighet.  Då det gäller de 

djupintervjuer som genomförts är resultatets reliabilitet svårare att fastställa eftersom antalet 

djupintervjuer är relativt få. Reliabiliteten kan ändå anses vara förhållandevis god, men med 

fler djupintervjuer skulle reliabiliteten stärkas ytterligare.  

 

6.2 Validitet 

Validitet bygger på en kontroll av mätinstrumentens tillförlitlighet, det vill säga att mäta det 

som avses att mätas. Djupintervjuerna har, trots de fåtal djupintervjuer som genomförts, givit 

ett gott material, som bidragit med ytterligare förståelse för historielärarens dagliga arbete och 

den påverkan styrdokumenten kan upplevas ha. Det urval av intervjuade historielärare som 

gjorts har baserats på deras tjänsteår, kön och ålder för att få en så stor bredd som möjligt Vi 

har dock haft i åtanke under våra djupintervjuer att det hela tiden är en balansgång då 

frågesituationerna lätt kan bli känsliga och vi har gjort allt för att undvika detta. Denna studie 

är baserad på litteraturstudier, som i sin tur är baserad på tidigare forskning, och detta i 

kombination med djupintervjuer kan anses ha en god validitet. Dessa två metoder finner stöd i 

varandra., Slutligen anser vi att resultatet av detta examensarbete ger en bild av hur 

styrdokumenten kan ha präglats utifrån det samhällsklimat som rått och råder.  

 

7. Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning på detta område, det vill säga hur styrdokumenten i historia förändrats 

under det senaste århundradet, skulle vara ytterst intressant att komparera med andra 

skolämnen, såsom samhällskunskap och religion. Det fanns en tanke i början av arbetet att 

fokus skulle ligga på den regionala historiens betydelse i historieundervisningen på 
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gymnasiet. Det kom att visa sig att det inte fanns tillräckligt med material om ämnet. Vi anser 

fortfarande att den regionala historien är viktig och alltför försummad så därför är det ett 

område som bör utforskas mer. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuram 

 
 Förändringar av synen på historia? Har undervisningsinnehållet påverkats av 

samhällsklimatet  och i så fall hur?  

 Var läggs tyngdpunkten i historieundervisningen? Hur och Vad? 

 Vilken betydelse har historia i vår tid? Skillnader förr och nu. 

 För vem skrivs historia och av vem? 

 Hur upplevs styrdokumenten, är de mer styrda eller friare än tidigare? Med vilka 

påföljder? Följs styrdokument och undervisningen åt? 

 Kursmålens relevans? Styrdokumenten – återspegling av det samhälle som vi lever i? 

 Har politiska makthavare påverkat historieundervisningen, och de kursmål som finns 

och funnits? Politisk färgning på styrdokumenten och läroböcker? 

 Medias påverkan på gymnasieämnet historia? Påverkar media historiesynen i 

samhället?  

 Regionalhistoria – arbetar man med detta i skolorna? I vilken form? Om det finns 

brister, var ligger dessa i så fall? Är regionalhistoria ett perspektiv som behövs? Är 

regionalhistoria viktig – varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


