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Historien är den bäste läraren och har de mest uppmärksamma eleverna 
Indira Gandhi (1917-1984) (Internet 11) 
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1. Inledning 
 
 Föregångaren till dagens obligatoriska skola är enhetsskolan, som infördes 1949, för att 1962 

övergå, efter riksdagsbeslut, till 9-årig grundskola. Skollagen, utfärdad av Riksdagen, och 

detaljerade bestämmelser utgivna av Skolöverstyrelsen, numera Skolverket, är de regelverk 

som styr skolan. 1962 kom den första läroplanen för grundskolan, Lgr62 för att följas av 

Lgr69, Lgr80 samt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94. I dagens 

högstadieskolor ser undervisningen ganska lika ut i fråga om upplägg i landets kommuner. 

Vad som är viktigt att förmedla till eleverna skall finnas i styrdokumenten. Men hur beskrivs 

detta. Har det under åren sedan läroplanerna för obligatoriska skolväsendet infördes 1962, 

varit samma syn på vad som skall anses av vikt för eleverna att undervisas om, eller har 

variationerna varit stora, avseende ämnet historia. Eller är vi på väg mot vad som befaras, att 

ämnet historia i skolan snart är just, historia. Denna studie skall försöka svara på dessa frågor. 

 

1.1 Bakgrund till svensk läroplanshistorik 
 
1842 infördes en folkskolestadga i Sverige. Den innebar att det var statens yttersta ansvar att 

landets medborgare skulle uppfostras och undervisas. En skolorganisation började byggas upp 

i Sverige och 1878 kom den så kallade Normalplanen, folkskolans första läroplan, där 

regeringen gav riktlinjer och exempel, men det var upp till varje enskild kommun att upprätta 

egna läroplaner (Richardson, 1999:45).  
 

Normalplanen följdes av undervisningsplanen 1919. I den sistnämnda stod bland annat att 

Katekesen inte längre skulle användas i undervisningen. Ansvarig för denna 

undervisningsplan var den socialdemokratiske ecklesiastikministern Värner Rydén (Internet 

1). Det kom att dröja till 1955 innan Sverige fick ett samlat styrdokument för hela riket. Det 

var Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955, UPL55. Utformningen och direktiven i 

denna skiljde sig något från de tidigare. Traditionen var att eleverna lärt sig mycket utantill, så 

som psalmer och upprepande av exempelvis älvar och städer, där lärarens roll i klassrummet 

var av auktoritär karaktär. Anvisningarna löd bland annat som följande: 

 

Ehuru kraven på minneskunskaper hos lärjungarna måste, såsom redan framhållits, 
begränsas till att omfatta det mest väsentliga av lärokursen, så bör å andra sidan 
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undervisningen berikas av livfulla skildringar med intresseväckande detaljer och 
upplysningar, som kan sätta elevernas fantasi i verksamhet och väcka deras lust att ställa 
frågor och att genom självständigt arbete öka sina kunskaper och färdigheter.  
(UPL55: 55). 

 
 

1957 tillsattes en skolutredning. Målet var att se över de olika skolformer som fanns i Sverige 

för att nå en mer enhetlig skolform. Det blev Skolberedningen av Riksdagen, där 

konstaterades att en ny obligatorisk skola behövdes.  Denna skola kunde inte verka utifrån 

UPL55, varför skolberedningen 1961 gav ett läroplansförslag för grundskolan. På så vis kom 

Sverige att få den nuvarande nioåriga obligatoriska grundskolan. Den nya skolformen skulle 

lägga vikt vid mer grundläggande förståelse hos eleverna vid undervisningen, inte som 

tidigare vid ett stort insamlande av faktakunskaper (Larsson 2001:55). 

 

1.2 Läroplansteori 
 
Forskning om läroplaner kallas läroplansteori, där tankarna utformas från en läroplansfilosofi. 

Detta har förekommit ända sedan Platon och Aristoteles tid. Ordets innebörd är enligt 

Nationalencyklopedin �forskning inriktad på de skrivna läroplanerna samt, inte minst, på 

villkoren för det pedagogiska arbetet och det pedagogiska tänkandet� (Internet 2). 

 

Göran Linde, professor emeritus i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, anser att 

läroplansteorierna tagit vissa riktningar sedan andra världskriget. Varje ny läroplan har dragits 

mot vad som kallas integrative code, ett begrepp som enligt Göran Linde tillkommit efter 

engelsmannen Basil Bernstein.  Integrative code innebär 

 
 att det är andra helheter än ämnet som är sammanhållande såsom skolklassen, lärarlaget 
och ämnesövergripande tema för studium. Studiet sker tematiskt och lärarna samarbetar. 
Lärarna identifierar sig mer som pedagoger än som ämnesrepresentanter (Linde 2006:39). 

 
Vidare finns tendenser till att betygskriterierna går mot något som Basil Bernstein kallar 

competence code, som visar hur kunskap bedöms av lärare. I de svenska läroplanerna  

 
står inte de mätbara kunskaperna i centrum utan elevens personliga växt. Det läraren 
bedömer är inte mätbara kunskaper utan hur eleven utvecklas.[�] flyter elevens livsvärld 
i och utanför skolan mer ihop. Elevens vardagsliv integreras mer i skolarbetet. Eleven 
bedöms inte bara efter prestation på prov utan också efter karaktär, kamratskap, 
samarbetsförmåga etc.  (ibid.: 40). 
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Läroplansforskaren Ulf P. Lundgren, f.d. generaldirektör för Skolverket, kallar samspelet 

mellan ett samhälle och läroplanen för läroplanskoder. Med dessa koder kan läroplaner tolkas 

utifrån 1) nytta 2) rationalitet 3) kulturarv (Stensmo 1994:18). Det läroplanskoderna styr är 

hur och vad upplägget i undervisningen blir: 

 

Klassisk läroplanskod syftar till bildning eller daning, att förädla människan i riktning 
mot ett ideal. Denna kod fanns i de gamla svenska latingymnasierna och vid kontinentens 
skolor. 
Realistisk läroplanskod syftar till en vetenskaplig förståelse av världen. Var vikten vid de 
gamla realgymnasierna och senare naturvetenskaplig linje. 
Moralisk läroplanskod syftar till att ingjuta viss moral och lojalitet hos medborgarna. Den 
förekommer renodlat i obligatorisk skola, ex den svenska folkskolan.  
Rationell eller iblandkallad utilistisk lärpoplanskod- nyttokoden- [�] språk och 
matematik på schemat för att utbilda för handel. Denna läroplanskod finner man idag i 
moderna samhällen, där arbetsgivare och samhället kan påverka vad som studeras i 
skolorna. Förhållningssättet i undervisningen blir framtidsinriktat (Linde 2006:34). 

 

En inriktning stod John Dewey (1859-1952) för, den amerikanska pragmatismen. Denna 

innebar ett framtidinriktat tänkande som instrument för att lösa vetenskapliga och vardagliga 

problem, och med detta ett nytt sätt att inhämta kunskap på. Detta synsätt används och 

refereras fortfarande till av bland annat Ulf P Lundgren och Göran Linde (Stensmo 

1994:169). Dewey myntade uttrycket �learning by doing�, alltså lärande genom praktiskt 

arbete. Han ansåg enligt Christer Stensmo att ämnet historia skulle  

 
[�] studeras med avseende på människans livsvillkor i rum och tid. För att förstå sin 
egen situation måste den lärande förstå dess fysiska villkor och historia. Studiegången går 
från det närliggande - i rum och tid � till det avlägsna. [�] Historiestudiet innefattar 
också studium av de tidiga människornas bosättningar och livsvillkor, ekonomisk och 
industriell historia, politisk historia, biografier över historiskt betydelsefulla personer 
samt vetenskaps � och kulturhistoria, som studeras med avseende på hur människor under 
olika skeenden sökt lösa sina problem (Ibid: 185). 

 
Progressivismen har varit officiell skolideologi i Sverige sedan andra världskrigets slut. Göran 

Linde säger att, �Den rationella läroplanskoden bygger på den progressivistiska synen på 

skolan i Deweys anda� (Linde 2006:37). 

 

Ytterligare en läroplansteori är den så kallade ramfaktorteorin av Urban Dahlöf från 1967 

(Linde 2006:51f). Dess innebörd är att är få förståelse för hur yttre påverkningar influerar 

undervisningen. Svar kan även ges på vad som är möjligt och inte möjligt att genomföra i 

undervisningen med rådande situation. Det är alltså de begränsade ramarna som sätter 
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förutsättningarna för skolan. Inomvetenskaplig forskning har försökt se hur dessa ramar 

påverkas av statliga beslut och det sociala klimatet i samhället. För trots allt är det många 

märkliga saker som sker i ett klassrum, som inte återfinns på andra platser.  

 

o Läraren ställer frågor som han redan vet svaret på. 
o Läraren har alltid ordet om ingen annan begärt ordet. 
o Eleverna �vet� att de förväntas svara med ett eller ett par ord och inte breda  

             ut sig för mycket när de får en fråga.   
o Elevernas yttranden nästan alltid bemöts med en bedömande reaktion  

                                                                                                        (Linde 2006:52). 
 

 Utvecklingen inom skolan, då framför allt läroplanernas uppbyggnad, påverkas av flera olika 

faktorer, bland annat  

 

1) Förändringen av samhällsekonomin 
2) De politiska förutsättningarna 
3) Synen på skolan som sådan 
4) Regelverket kring vem som kan bli lärare eller rektor 
5) De pedagogiska doktrinerna och beslutsprocessen kring skolan 
6) Förändringen av lärarutbildningen och läraridentiteten 
7) Historievetenskapens ändrade inriktning 
(Larsson 2001:93) 
 

1.2.1 Didaktiska huvudfrågor 
 
Den didaktiska utformningen av undervisningen kopplas samman med läroplansteori och 

läroplanerna. Det baseras på tre frågor, som har betydelse långt utöver den vardagliga 

lektionsplaneringen för den enskilde läraren. 

 

Vilka är då dessa didaktiska frågor? Det är frågorna Hur, Vad och Varför. Dessa tre frågor 

kan förklaras med: 
Hur? Innehållet kommuniceras, dvs. frågor som rör hur innehållet skall bearbetas i 
undervisningen beaktas. 
Vad? Innehållet identifieras och en selektion görs, dvs. vad vi t.ex. menar med färdigheter 
i matematik anges, och ett visst urval av matematik görs som konsekvens. 
Varför? Innehållet legitimeras, dvs. varför ett visst kunskaps eller färdighetsområde skall 
vara representerat i skolan motiveras (Bjerneby Häll:41f). 

 
Didaktikens område är stort, men rör undervisningens innehåll, hur den genomförs, men även 

läroplansteoretiska frågor som har grundläggande betydelse för skolan och dess undervisning. 

Didaktikens frågor kan alltså sammankopplas till läroplanerna. Sten Arevik och Ove Harzell 
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skriver att en grundförutsättning är att ha mål i skolan för att skolarbetet skall bli 

framgångsrikt (Arevik, Harzell 1994). De gör vidare en jämförelse med vad som står i 

styrdokumenten för skolan, läroplanerna, och sammanfattar det med: 

 

I de styrdokument som idag finns i skolan kan det förekomma formuleringar som att 
eleverna skall orienteras om, informeras om, fä kännedom om, få prova på att, fostras till 
osv. I sådana formuleringar är det svårt för elever och lärare att klart se vad de ska kunna 
eller förstå (Arevik, Harzell 1994:16). 
 

1.2.2 Forskningsöversikt 
 
Viss tidigare forskning finns där ämnet varit snarlikt, men inte funnit något som belyst ämnet 

utifrån det perspektiv som jag anlagt. Dessa arbeten/uppsatser har haft andra perspektiv, som 

exempelvis betygsfrågan utifrån läroplanerna eller andra undervisningsämnen. Lärarstudenten 

Lena Andersson vid Linköpings universitet visar i en uppsats på betydelsen av lokalhistoria, 

men ur SO synpunkt och inte historia. Likadant är det med Isaksson och Rydekers uppsats, 

där historielärarna är huvudmålet. De har ändå nuddat vid mitt ämne och nämns därför.                       

Lena Anderssons Examensarbete, �Lokalhistoria: Ett sätt att få elever mer intresserade av SO-

undervisningen? � undersöker om inte en ökning av lokalhistoria i undervisningen kan 

motivera eleverna till positivitet när det gäller SO-ämnena. Hennes slutsats blir att 

undervisning i lokalhistoria kan öka elevernas intresse för SO-ämnena (Internet 3). Vidare har 

Peter Isaksson och Agnetha Rydeker i en C-uppsats 2004 vid Luleå Tekniska universitet 

studerat historielärares attityd till lokalhistoria i undervisningen. De visar att de flesta lärare 

anser att undervisning i lokalhistoria är stärkande för elevernas identitet och ger en stolthet för 

den egna miljön (Internet 4).  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är dels att studera allmänna förändringar i läroplanerna från 1962, 

1969, 1980 samt 1994, men även eventuella förändringar rörande historieämnet. 

� Hur har den generella utformningen av dessa styrdokument förändrats, med avseende på 

eleven? 

� Finns preciserat vilken typ av och hur mycket tid historieundervisning eleverna skall ges? 

� Vilka synpunkter rörande läroplanerna kan urskiljas i Historielärarnas årsskrift?  
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� Varför har nya läroplaner tillkommit? 

� Finns en didaktisk grundtanke i läroplanerna för historieämnet?  

 

1.4 Varför är detta av intresse? 
 
Historieämnet som sådant är ganska unikt, det ger människan möjlighet att förstå sin tillvaro 

idag utifrån tidigare händelser i världen eller i sin närhet. Historia blir på så sätt ett verktyg för 

identitetsskapande hos den enskilda människan. Diskussionen idag i Tv och tidningar rör sig 

om huruvida historieämnet skall bli ett kärnämne på gymnasiet eller inte. I nuläget sedan den 

nya regeringen tillträtt under hösten 2006 har dock denna fråga lagts på is, samtidigt som en 

oro finns över att historieämnet tappat sin betydelse i skolans tidigare årsklasser. Den svenska 

skolan styrs av läroplanerna och skollagen. Denna studie skall försöka utreda om det i dessa 

dokument kan påvisas något som tyder på en utveckling åt endera hållet. 

 

1.5 Metod och källmaterial 
 
Detta arbete genomförs med variationsfinnande komparativt litteraturstudium. Denna typ av 

komparation är en metod som enligt Charles Tilly syftar till att  

 

[�] fastställa variationerna för olika uttryck av samma fenomen. Metoden vill komma åt 
både skillnader och likheter. Likheter för att fånga fenomenets typ, och skillnader för att 
beskriva dess empiriska variationer (Internet 5).  

 

Studien undersöker om någon av läroplanerna försökt efterlikna varandra, eller helt tagit 

avstånd från det som stått i den gamla läroplanen. I detta ingår läroplanerna Lgr 62, 69, 80 

samt Lpo 94. Läroplanerna fastställs av regeringen för den obligatoriska skolan, förskolan, 

fritidshemmen samt de frivilliga skolformerna. Omfångsmässigt vad gäller de olika 

läroplanerna så är det sex sidor som rör historia på högstadiet i Lgr 62, i Lgr 69, den allmänna 

delen två sidor, och i supplementet tre sidor. I Lgr 80 står endast ett stycke skrivet om historia 

samt en sida med ett förslag till timplan för ämnet, slutligen i Lpo 94 finns fyra sidor med 

direktiv som rör ämnet historia.  
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Historielärarnas förening har funnits sedan 1942, och verkar för att företräda historieämnet 

utåt och är politiskt obunden på ideell basis. Deras målsättning är att förbättra 

historieundervisningen i skolan, där möjlighet ges till studieresor och fortbildning inom ämnet 

historia. Sedan 60 år tillbaka utges Historielärarnas förenings årsskrift, HLFÅ, som utkommer 

en gång per år och innehåller varierande artiklar, debatter och recensioner av olika arbeten 

med historisk anknytning, samt en årsberättelse för vad som skett inom föreningen under det 

gångna året. Dessa skrifter är till omfånget på ca 100-200 sidor. När det rör detta ämne med 

läroplanerna har endast ett fåtal inlägg funnits i de årsskrifter som utgivits i angränsning till 

de nya läroplanerna (Internet 6). 

 

1.6 Avgränsning 
 
Endast undervisningsämnet historia kommer att exemplifieras utifrån den ovan angivna 

litteraturen, där högstadiet är främsta föremålet. Studien gäller endast de läroplaner som 

utkommit sedan Sverige fick en obligatorisk grundskola 1962.  
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2. Styrdokumenten  

 

2.1 Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62 
 
Den nya nioåriga grundskolan delades in i tre stadier, låg -, mellan- och högstadiet. Meningen 

med denna indelning var att svara mot ungdomars olika krav, intressen och anlag, och skulle 

ge stora möjligheter till egna val inom skolan (Richardson 1999:75). 

 

Med Lgr62 lades fokus på den enskilde eleven, att ge en individuell och social fostran. 

Läroplanen förde in centralt regelstyrd undervisning där vilka ämnen som skulle undervisas i 

stod införda, samt hur dessa ämnen skulle undervisas. �När skolan utför sin fostrargärning, 

måste den därför se till att arbetet väl anpassas icke blott till den enskildes utan också till 

samhällets utveckling� (Lgr 62:13). Eleverna skulle ses som en pusselbit i ett stort 

sammanhang, där alla bitar var viktiga för möjlig utveckling. Allt skulle ske genom samarbete 

hem, skola och samhälle. Alla elever skulle ges samma möjligheter till utbildning oavsett 

bostadsort och andra yttre faktorer som till exempel socialtillhörighet. Undervisningen skulle 

bedrivas i varierande form, klassundervisning, gruppundervisning eller enskild undervisning 

för att i möjligaste mån tillfredställa alla önskemål och öka möjligheterna till inlärning hos 

eleverna. Lgr62 var oerhört detaljerad och beskrivande och där gavs även råd hur lärare bör 

agera i olika situationer. 

 
Varje lärare kommer någon gång i den situationen, att han måste tala med föräldrar, som 
är upprörda över förmenta eller verkliga oförrätter. Han bör därvid söka behålla sitt lugn 
och låta den klagande tala till slut, även om det tar lång tid (Lgr62.: 26). 

 
 Nytänkandet i den här läroplanen var klassmöten, det som idag kallas för föräldramöten 

Under dessa möten gavs möjlighet att diskutera uppfostringsfrågor så som rökning, 

fickpengar och lämpliga tider för utevistelse och sömn. Föräldrarna bjöds in till skolan på 

åhörardagar för att se hur skolundervisningen bedrevs, i syfte att främja kontakten mellan 

skolan och hemmet.  För att ytterligare betona vikten av den enskilde eleven fanns olika 

former av specialundervisning: 

Hjälpklass � för intellektuellt utvecklingshämmade 

Observationsklass � Normalbegåvade elever med psykiska särdrag 
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Hörselklass - Normalbegåvade med hörselnedsättning 

Synklass � Normalbegåvade med synskador. 

Läsklass � Normalbegåvade med läs och skrivsvårigheter. 

Frilufts � och hälsoklass � För elever som haft eller har tuberkulos men ej är smittförande, 

eller för de elever som är allmänt klena och saknar immunförsvar. 

Skolmognadsklass � För elev som ej nått skolmognad. 

Cp-klass � Normalbegåvade dels intellektuellt utvecklingshämmade barn med cerebral pares 

(ibid.64ff).  

 

Lärarna hade styrda direktiv vad gäller betygssättningen, och betyg gavs i årskurserna 1-9. 

Fördelningen skulle se ut som följande vid den dåvarande fem-gradiga betygsskalan (ibid.90). 

Betyg            1     2     3     4     5 

Procent         7    24   38    24    7 

Undantaget var betyget i ordning som gavs i bokstäverna A, B eller C. Samt uppförande som 

gavs i A, B, C eller D. Där A var högsta betyg i båda fallen (Ibid.: 93). 

 

Det nionde året i skolan var uppdelat i linjer för att ge eleverna möjlighet att välja en teoretisk 

eller yrkesinriktad bana. 

9g = gymnasieförberedande linje                          9pr = allmänpraktisk linje 

9h = humanistisk linje                                           9tp = teknisk-praktisk linje 

9t = teknisk linje                                                    9ha = handelslinje  

9m = merkantil linje                                               9ht = hushållsteknisk linje 

9a = socialekonomisk linje 

 

Inom ämnena engelska och matematik fanns valbarhet mellan en allmän eller särskild kurs. 

Den allmänna var av enklare karaktär och den särskilda för elever med högre kunskaper. Som 

exempel kan även ges den dåtida attityden mot vänsterhänthet:  

 
Vänsterhänta elever kräver särskild uppmärksamhet, i synnerhet på inlärningstadiet [�] I 
andra fall, och i synnerhet om klar vänsterhänthet redan föreligger, uppstår svårigheter 
(ibid.155f). 

  

Elevernas möjlighet att göra linjeval i årskurs nio föll inte så väl ut, en del linjer kunde aldrig 

påbörjas på grund av för få sökande.  

Yrkeslinjer
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Skolöverstyrelsen beslutade den 2 februari 1966 att en översyn av läroplanen skulle ske. En 

läroplansgrupp, LÖ -gruppen, bestående av skolråd, undervisningsråd och en lektor tillsattes 

samma dag. Denna grupp fördelade arbetet till olika ämnesvisa expertgrupper, med uppgiften 

att ta fram synpunkter inför läroplansrevideringen (Skolöverstyrelsen 1967:6). LÖ-gruppen 

fann att omfattande förändringar var önskvärda på högstadiet, de föreslog att alla elever skulle 

få undervisning i färdighetsämnen och i samtliga orienteringsämnen. När det gäller timplanen 

i orienteringsämnen föreslogs följande förändringar för elever och lärare i de enbokstaviga 

linjerna i årskurs 9, ett minus på fem timmar för eleverna och ett minus på en halv timme för 

lärarna. Detta utifrån den tidigare studieplan som gällde.  För de tvåbokstaviga linjerna i 

årskurs nio, plus två timmar för eleverna och plus sju och en halv timme för lärarna 

(Skolöverstyrelsen 1967: 86ff). 

 

Riksdagen antog förslaget och den nya läroplanen Lgr69 utfärdades 1969 men började 

tillämpas 1970 (Richardson 1999:76). 

 

2.2 Läroplan för grundskolan 1969, Lgr69 
 
Lgr 69 skiljer sig en hel del från den föregående, därför redovisas till viss mån andra saker än 

de som togs upp i den tidigare läroplanen.  Lgr69 är utförd i två delar, dels en allmän del där 

mål och riktlinjer ingår, dels en supplementdel med kompletterande anvisningar för skolans 

undervisning. I denna läroplan hade linjevalet i årskurs nio helt tagits bort. I läroplanens 

kursföreskrifter bestod undervisningen av huvudmoment, som innehöll en grundkurs i varje 

ämne gemensam för alla elever i klassen.  Eleverna kunde sedan välja överkurser för att 

fördjupa sig i ett specifikt ämne/område. �Om skolarbetet skall kunna engagera alla och ge ett 

rikt utbyte åt alla, är det angeläget, att studierna läggs upp på ovan angivna sätt [�] � 

(Lgr69: 45). 

 

Målet var att skapa en mer enhetlig skola, men fortfarande en regelstyrd verksamhet, där vad 

och hur undervisning skulle ske styrdes centralt. En ny aspekt som togs upp i denna läroplan 

var könsrollsfrågan, eller jämställdhet mellan könen. Om detta stod: 

  
 Detta bör ske dels genom att pojkar och flickor behandlas lika, dels genom att skolan i 
sitt arbete motverkar traditionella könsrollsattityder, och stimulerar eleverna att debattera 
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och ifrågasätta de skillnader mellan män och kvinnor i inflytande, arbetsuppgifter och 
löner som finns på många områden i samhället (Lgr69: 50f). 

  
Målsättningen med att bryta det könsbundna mönstret visade sig få motsatt effekt. Skolan 

hade blivit en tillvalsskola, där eleverna till viss del kunde välja ämnen själva. Vad som då 

skedde var att �Införandet av de intresse- och yrkesbetonade �karaktärsämnena� konst och 

teknik i Lgr69 ledde till starkt ökade könsskillnader i valen� (Richardson 1999:77). Kritiken 

mot denna läroplan var att till följd av regelstyrningen kunde resurserna inte nyttjas fullt ut. 

Den nya decentraliseringsfilosofin innebar: 

 
Att staten skulle fastställa mål och innehåll i skolan för att garantera en likvärdig 
utbildning för alla elever, 
Att kommunen - och inte längre staten � skulle ta på sig det direkta driftsansvaret för den 
pedagogiska verksamheten, 
Att statsbidragssystemet skulle utformas så, att kommunerna skulle få större möjligheter 
att fritt disponera skolans resurser och därmed skapa önskvärda lokala variationer 
(Richardson 1999:106). 

 

Betygssystemet från Lgr62 var detsamma och gavs från årskurs 1-9. Skillnaden låg i att 

betyget för ordning och uppförande tagits bort där direktiven då löd: �Bedömningen får under 

inga omständigheter influeras av ovidkommande synpunkter, t ex hänsyn till uppförande och 

ordning� (Lgr 69:101).  

 

I samband med att Lgr69 tillkom startade Skolöverstyrelsen ett arbete, Läroplansuppföljning 

för grundskolan, LUG. Detta arbete skulle följa upp och utvärdera hur läroplanen satts i arbete 

och eventuella problem som uppstått. När riksdagen beslöt att skolans inre arbete, SIA, skulle 

införas 1976 blev detta startsignalen för att utarbeta en ny läroplan (Richardson 1999:123). 

SIA innebar att fördelningen av resurser i skolan delades upp i basresurs och 

förstärkningsresurs, vilken i huvudsak var till för att hjälpa elever som hade svårigheter i 

skolan. Skolan skulle ha fasta tider för början och avslut, samlad skoldag, ökat samarbete med 

hemmen, och arbetet planeras i arbetsenheter. Dessutom skulle samverkan ske med 

fritidshem, arbets- och föreningsliv (Internet 7). Införandet skulle främja utvecklingen för den 

enskilde eleven, både i skolan och på fritiden, tillsammans skulle de bilda en helhet. 

 

En läroplan är i viss mån statisk men kräver regelbunden översyn. Riksdagen lämnade ett 

uppdrag om läroplansöversyn till Skolöverstyrelsen den 3 samt 23 juni, 1976 
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(Skolöverstyrelsen 1978:9). Översynsarbetet leddes av Lgr-gruppen som bestod av fyra fasta 

grupper, med tjänstemän, experter och åtskilliga organisationer (Skolöverstyrelsen 1978:9f). 

Skolöverstyrelsen, SÖ, utgick från att återigen fastställa Lgr 69, men med vissa 

omarbetningar vad gällde kursplanerna och ett införande av större jämlikhets tänkande. Det 

hade visat sig att skolan tidigare inte kunnat hjälpa elever med sämre förutsättningar. Skolan 

inför 80-talet hade enligt SÖ två viktiga vägar att gå, �Den ena rör utveckling genom 

decentralisering av ansvar och beslutsfunktioner. Den andra rör utveckling genom samverkan 

skola � samhälle� (ibid:13). 

 

Genom att decentralisera mycket av skolans arbete, det vill säga att större ansvar skulle läggas 

på de enskilda skolorna, kunde beslut fattas och problem lösas på stället det berörde. Därför 

avsåg SÖ att ersätta läroplanssupplementen med en andra del av läroplanen. Den skulle ge 

färre begränsningar för de enskilda skolorna och öka skolornas egna initiativ i deras arbete 

(ibid.: 17). Förändringarna i timplanerna utifrån den tidigare läroplanen för orienteringsämnet, 

där historia ingick, gav en minskning med tre och en halv timme. Minskningen var inte så stor 

eftersom det ingick åtta ämnen i orienteringsämnet. Ingen timplan angavs längre för lärare. 

Det blev en angelägenhet för varje skola (ibid: 89f). 

 

2.3 Läroplan för grundskolan 1980, Lgr80 
 
Lgr 80 bestod av två delar, en allmän del och kommentarmaterial. Den byggde på Riksdagens 

beslut om skolans inre arbete, SIA från 1976 (Internet 7). Målet var att läroplanen skulle träda 

ikraft läsåret 1982/83, men den användes till viss del i skolans arbete redan från 1980/81. 

Grundskolan var uppbyggd av tre stadier, låg-, mellan - och högstadiet.  

 

En ny aspekt i denna läroplan var att skolan skulle ta särskilt ansvar för de elever som 

tillhörde olika minoriteter och de som behövde särskild hjälp. I och med detta skyddades 

skolan med följande formulering �Skolan kan därför inte ge alla lika mycket hjälp� (Lgr80: 

14), vilket måste ses som en ovanlig kommentar i ett styrdokument som skulle främja den 

enskilde elevens skolgång. Tankar som rörde mer globala frågor vävdes också in i den 

allmänna delen, ett större miljötänkande skulle föras in i klassrummen. 
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Alla måste bli medvetna om vikten att hushålla med jordens resurser av energi, vatten, 
skog och odlingsbar mark liksom om de kriser som kan hota världssamhället genom 
överbefolkning, arbetslöshet och vidgade klyftor mellan rika och fattiga länder 
(Lgr80:16).  

 

Samlad skoldag var ett nytt begrepp i denna läroplan. Den innebar att kommunen hade ansvar 

för elevernas verksamhet under den återstående del av dagen, som inte innefattade lektioner, 

så kallade fria aktiviteter. Gränserna mellan lektioner och fria aktiviteter kunde bli flytande, 

och eleven borde ges chans att avsluta påbörjat arbete. Denna tid kunde i stort sett användas 

till vad som helst som eleven var intresserad av, men under organiserade former.  

 

Eleverna tilläts delta i allt arbete på skolan, samt fungerade som faddrar för de yngre barnen. 

Varje elev skulle ges minst sex veckors arbetslivsorientering under hela grundskoletiden. 

Detta skulle bidra till att eleverna längre fram kunde göra noggrant övervägda studie- och 

yrkesval i framtiden. Arbetslivsorienteringen skulle omfatta att pojkar gavs inblick i 

kvinnodominerande yrken och vice versa. All undervisning planerades i samråd mellan elever 

och lärare, där de tillsammans kom fram till hur, vad och varför ett område skulle bearbetas.  

 

När det gäller betyg var det fortfarande en femgradig skala, där tre är ett medelbetyg, någon 

direkt procentsats skulle inte finnas, men, �Normalt skall dock antalet fyror och tvåor i en 

klass vara fler än antalet femmor respektive ettor� (ibid: 39).  

 

För att eleverna skulle kunna jämföras, och deras studiegång över landet infördes 

standardprov i matematik, engelska och svenska. För de elever som inte riktigt klarade av en 

vanlig skolgång fanns möjlighet till anpassad studiegång. Denna skedde i välplanerat 

samarbete mellan elev, handledare och lärare. Skolgången var då periodvis lokaliserad vid 

exempelvis en arbetsplats. Beslut om denna studiegång fattades av skolstyrelsen.  

 

Elever med annat modersmål än svenska kunde få hemspråksträning. Syftet var att öka 

elevens tvåspråksmöjligheter. Kursplanerna till Lgr80 var väldigt övergripande. Den delades 

in i två block, samhällsorienterandeämnen och naturorienterande ämnen, varje ämnesblock 

hade viss tid i skolans timplan. Men det var sedan upp till varje arbetsenhet (skola) hur tiden 

disponerades i en arbetsplan.  
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Arbetsplanen skall ge uttryck för den enskilda skolans mål och ambitioner och därigenom 
vara ett utvecklingsprogram och en form av ett lokalt läroplansarbete� (Mål och riktlinjer 
för grundskolan, 1980:60).  
 

Vid början av 1990-talet skedde en rad stora förändringar som kom att påverka styrningen av 

skolan, från statligt till kommunalt. Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna avskaffades. I 

stället tillsattes statens skolverk. Skolan skulle nu bli målstyrd med lokalt ansvar (Richardson 

1999:110). 

 

2.4 Läroplan för det obligatoriska skolformerna 1994, Lpo94 
 
Lpo94 är den första målstyrda läroplanen. Den anger den enskilda elevens mål att sträva emot 

samt skolans mål att uppnå. Vid sidan av denna finns kursplaner, som klargör de krav staten 

har på skolans undervisning i olika ämnen. Mål att sträva emot blir här den inriktning som 

undervisningen skall ha för att ge insikt, färdigheter, förståelse och erfarenheter. Mål att 

uppnå är vad eleverna skall kunna när de går i femman respektive nian. Där anges elevers 

rättigheter och skolans skyldigheter. Vad och hur undervisningen skall ske bestäms lokalt.  

I inledningen finns ett tillägg som inte funnits i de andra läroplanerna. Det står i vissa platser i 

dokumentet om föräldrar istället för vårdnadshavare och förklarar detta med  

 
Detta är en markering, som utgår från att båda föräldrarna bör ha intresse för och 
omsorger om sina barn, även om det bara är den ena som har den rättsliga vårdnaden, t ex 
efter en separation (Lpo94: 3). 

 

Nytt begrepp i Lpo 94 är även skolans värdegrund. Det handlar om att eleverna skall 
respektera 
 

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla (Ibid.: 5). 

 

Betygssystemet har förändrats från den femgradiga skalan till nivåerna Godkänd � G, Väl 

godkänd � VG samt Mycket väl godkänd � MVG. Indelningen av olika stadier i skolan togs 

bort liksom möjligheten att välja olika svårighet på kurser/ämnen.  

 

Inför läsåret 2000/01 infördes ett femårigt försök som fått benämningen Skola utan timplan, 

SUT. Innebörden är att alla timplaner slopas helt och det blir upp till varje enskild skola att 
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själva fördela tiden mellan de olika ämnena. Det har visat sig att timplanen har setts som ett 

hinder för att kunna utveckla den svenska skolan. Försöket med SUT gjordes i 900 

kommunala grundskolor i 79 kommuner runt om i landet. Ett resultat som visat sig efter detta 

är att: �Det förändrade arbetssätt som försöksverksamheten har genererat har lett till 

omfattande och positiv skolutveckling. Undervisningen har moderniserats, individualiserats 

och blivit mer flexibel� (Internet 8).  Den slutgiltiga utvärderingen av SUT är ännu ej färdig. 
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3. Analys 
 

3.1 Historieämnet i Lgr 62 
 
I inledningen till målen för historia i denna läroplan stod: 

 

Historieundervisningen har till uppgift att genom en grundläggande orientering om mera 
betydelsefulla händelser, tidsföreteelser och personligheter i nordisk och allmän historia 
ge eleverna en föreställning om det liv, som gågna generationer levat och om innebörden 
av det arv, som de efterlämnat (Lgr 62:252). 

 

Vad skulle då undervisas om? De allmänna instruktioner som gällde ämnet löd mer specifikt 

för högstadiet att nordisk historia från 1815 fram till våra dagar skulle behandlas. 

Västerländsk kultur, och till viss del utomeuropeiska inslag och hembygdens historia. Det låg 

en stor vikt vid betydelsen av att eleven känner till vad som hänt i trakten. Där närområdet 

kunde ligga till grund för fortsatta studier om vad som hänt på andra platser vid samma 

tillfälle (ibid: 252ff). Den svenska historien skulle bearbeta den inre politiska utvecklingen, 

kungamaktens omfattning men även herremakt och folkmakt. Den allmänna historien tar upp 

situationen ur ekonomiska och sociala aspekter, för att eleven skulle kunna följa förloppet 

från självhushållet till varuhushållet, som var en viktig utveckling för Sverige. (ibid: 262) 

Vissa observandum noteras dock. De flesta elever läste endast historia i årskurs 8 på 

högstadiet, därför riktades läroplanen på undervisning om de senaste 150 åren rörande allmän 

och svensk historia (ibid: 258). För årskurs 8 fanns en detaljerad genomgång över vad som 

eleverna borde undervisas om. Denna såg ut som följande:  

- Franska revolutionen 

- 1800- talets frihets och reformrörelser 

- Olika revolutioner, ur politisk, ekonomisk och socialistisk synpunkt. 

- Imperialistisk politik i Afrika och Asien under 1800-talet. 

- Det brittiska samväldet under 1800-talet. 

- De två världskrigen, med betoning på Tyskland och Frankrike. 

- Rysslands tsarvälde fram till nuvarande system. 

- Förenta staternas historia under 1800-1900- talen. 

- Kinas väg från kejsardömets fall till kommunismens maktövertagande. 

- Israel och de arabiska enhetssträvandena främst Arabförbundet med Egypten.  
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- Wienkongressens samförståndssträvanden. 

- Allmän kulturell och teknisk utveckling under de senaste 150 åren (ibid: 259ff). 

Det var stora områden som skulle hinna behandlas under en årskurs, och undervisningen blev 

därför överskådlig. I årskurs nio, där historia var valbart, behandlades områden mer ingående, 

och som en komplettering till årskurs 8.  Innehållet var också mer begränsat i årskurs 9 där 

följande togs upp  

- Världsvälden från antiken till våra dagar. 

- Det svenska näringslivets utveckling, varuhushållning, merkantilism, liberalism och 

socialism. 

- Kungamakt, herremakt och folkmakt i Sveriges historia. (ibid: 449). 

Timplanen i historieämnet för högstadiet var: 

Årskurs 7 = 0 veckotimmar 

Årskurs 8 = 3 veckotimmar 

Årskurs 9 = 2 veckotimmar för de teoretiska linjerna (se linjeöversikt under kap.2.1)  

(ibid : 117) 

 

Hur skulle undervisningen ske? Varierande former av undervisning förespråkades, där 

självständigt arbete skulle varvas med klassundervisning, studiebesök, och grupparbeten (Lgr 

62:216f). Vidare poängterades vikten av undervisningen av den egna hembygden.  

 

En betydelsefull förutsättning för en konkret undervisning i historia är, att vid varje skola 
samlas dels anteckningar om hembygdens (byns, socknens, stadens) och eventuellt 
landskapet historia, dels bilder och föremål av olika slag (ibid: 256). 
 

En utgångspunkt kunde vara den egna närmiljön eller landskapet, för att sätta in denna i ett 

ytterligare perspektiv på hur det såg ut i övriga delar av världen vid samma tidpunkt. 

Undervisningen skulle då förflyttas ut från klassrummet för besök till kända minnesmärken 

och plaster i hembygden. På så vis blev inlärningssituationen mer inspirerande för eleverna.  

Detta material skulle sammanställas vid varje enskild skola. Inte minst viktigt var Sveriges 

samarbete/allians med Norge och Danmark. Även den svensk - finska gränsbygden borde 

behandlas (ibid: 254ff). De områden som skulle behandlas under historiekursen föreslogs 

samverka med andra ämnen, såsom kristendomskunskap, samhällskunskap och geografi. 

Detta för att eleverna skulle få ut mesta möjliga av undervisningen, deras kunskaper skulle då 

mer komma till sin rätt (ibid: 259). Som ytterligare hänvisning stod, att läraren inte får 
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framställa undervisningen så att den �uppmanar självgodhet och oberättigad känsla av egen 

och det egna folkets förträfflighet� (Lgr62: 255). 

                                                                                                                                                                               

Varför skulle undervisning i historia ske? Genom en grundläggande orientering skulle 

eleverna få förståelse för varje enskild tid, och ämnet kunde bidra till att �ge eleverna en 

föreställning om det liv, som gångna generationer levat och om innebörden av det arv, som de 

efterlämnat� (Lgr 62:252). Med insikt om detta kunde eleverna fungera som goda 

samhällsmedlemmar och utveckla en känsla av internationellt medansvar som stärkte deras 

identitetsskapande (ibid: 210f). 

 

3.1.1 Historielärarnas förenings årsskrift  

   
Innan den nya läroplanen kom i bruk fanns i Historielärarnas förenings årsskrift 1960-1961, 

HLFÅ, att läsa det yttrande som lämnats av Historielärarnas förening till Svenska 

Unescorådet den 10 september.  

 
 Den dag är med vår tids snabba utveckling säkerligen inte avlägsen, då det blir fråga om 
att ge undervisning i europeisk och allmän historia. Hur detta skall bli möjligt med det allt 
mindre timtal, som historien förunnas och utan att det egna landets historia oförsvarligt 
försummas, synes ännu vara en olöst och förmodligen också olöslig fråga (ibid : 6). 
 

Den korta undervisningstiden i ämnet kommenterades av läroverksadjunkt Gunnar Ander i en 

artikel i HLFÅ 1962-1963: 58.  � Att det inte finns någon möjlighet att på de 3 resp. 5 

veckotimmar som står till buds på högstadiet meddela någon fullständig historiekurs ligger i 

sakens natur.� Med så lite tid avsatt för ämnet föreslog Lgr62 att samarbete skulle ske med 

andra ämnen för att på så vis integrera ämnena i varandra. Samtidigt kunde arbeten i klasserna 

fortgå under en längre tid. En sådan sammanslagning kunde även innebära att en ren 

undervisning i historia helt utgick. 

 

Lektor Bengt Ohlson beskriver avslutningsvis lärarens roll i sin artikel med ett stänk av ironi: 

�Överhuvud torde den nya undervisningssituationen i grundskolan sörja för att historieläraren 

i framtiden ej kommer att sakna uppgifter för pedagogiskt försöksarbete, organiserat eller ej� 

(HLFÅ 1961-1962: 88). 
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I en artikel i HLFÅ (1963-1964: 64ff), av rektor Göte Rudvall belystes ett annat problem till 

upplägget av historieundervisningen. Eleverna i årskurs 8 hade inte haft historia sedan årskurs 

6. Att de skulle komma ihåg den undervisningen var mycket att begära. En viss repetition var 

därför nödvändig, samtidigt som eleverna i årskurs åtta var i en sådan ålder där de ifrågasatte 

mer av undervisningen, som lärare inte behöver höra från elever på mellanstadiet. I samma 

utsträckning �[�] bör läraren vara ganska väl rustad att möta sin klass i historia även i 

årskurs 8� (HLFÅ 1963-1964: 69).  Detta blev ytterligare en faktor som tog tid, kraft och 

engagemang från den lilla undervisningstiden. Det kunde bli till en stor påfrestning för lärarna 

att hålla intresset och motivationen uppe hos eleverna för sitt ämne samtidigt som situationen 

kunde bli pressad av det utsatta timantalet. 

 

3.2 Historieämnet i Lgr 69 
 
I inledningen till målen för historia i denna läroplan stod: 

 
Undervisningen i historia har till uppgift att genom en grundläggande orientering om 
betydelsefulla händelser, tidsföreteelser och personligheter i nordisk och allmän historia 
ge eleverna en föreställning om de liv gångna generationer levat och om det arv, som de 
efterlämnat (Lgr 69:184). 

 

Vad skulle undervisas om? Tidsplaneringen i denna läroplan var mycket detaljerad, där 

förslag gavs på hur tillvägagångssättet i arbetet skulle vara. Historia var åter infört i samtliga 

årskurser på högstadiet och varje ämne beskrevs i de supplement som medföljde. När 

läroplanen trädde ikraft i de olika årskurserna såg fördelningen av tiden ut enligt följande. 

 
Årskurs 7 
   � Revolutioner som förändrat världen               5timmar 
   � Europa och världen under 1800-talet           10 timmar 
   � De båda världskrigens tid                             10 timmar  
Årskurs 8 
   � Demokratin växer fram i Norden                10 timmar 
   � Historiska längdsnitt                                    10 timmar 
Årskurs 9 
   - Kulturens gryning                                           6 timmar  
   - Det antika Grekland                                        9 timmar 
   - Romarriket                                                   10 timmar 
   - De stora folkvandringarna                                6 timmar 
   - Historiska längdsnitt                                         3 timmar 

(Lgr 69 supplement :78ff) 
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Sett till ovanstående siffror såg antalet historietimmar ganska många ut. Utöver detta var 

verksamheten styrd av ytterligare en timplan med religion, samhällskunskap, historia, 

geografi, biologi, kemi och fysik inom samma block. Det vill säga skolorna kunde välja att ha 

samlad undervisning. Samhällsorienterande ämnen som historia, samhällskunskap och 

geografi skulle då ha 560 timmar på ett läsår. Hur läraren/skolan valde att fördela denna tid 

var upp till var och en. Om uppdelning skedde av ämnena var för sig skulle historia ha fyra 

veckotimmar i åk 7, 8 och 9. Ett krav på undervisningen fanns, det var att den skulle vara 

objektiv. Vid undervisning om betydelsefulla personer måste eleverna få möta både dessa 

personers förtjänstfulla gärningar och deras fel. Detta skulle ge en ökad samförståndsvilja, 

tolerans och vidsynthet hos eleverna. Eleverna borde också lära sig att ha ett visst mått av 

kritiskt tänkande. Att de gavs förståelse för att läroböcker och till viss del lärare har ett sätt att 

se på saker. Allt eftersom eleverna mognade så skulle de själva med lärarens hjälp kunna 

forma sitt eget synsätt (Lgr 69: 184f). Innebörden av denna läroplan blev att all undervisning 

fick en korvstoppningstendens, genom att så många delar skulle hinna bearbetas under kort 

tid.  

 

Hur skulle undervisningen ske? I denna läroplan togs ordagrant avsnittet upp som gällde 

hembygdens historia från Lgr 62. Vidare angavs uttryckligen att främjandet av en allsidig 

studiefostran, och stor hänsyn skulle tas till var varje enskild individ stod i sin utveckling. I 

övrigt borde arbetet utformas efter en viss ordning. Ett arbetsområde skulle startas med en 

introduktion, som inte fick vara för lång men som ändå skulle fånga elevens intresse. Därefter 

skulle en planering följa tillsammans med eleverna där de kunde välja mellan en grundkurs 

eller en överkurs arbetsområdet. Denna planering skulle göra att eleverna kände 

medbestämmande. Här poängterades vikten av att läraren var följsam i elevens arbete, för att 

på bästa sätt kunna bistå eleven. Det hela avslutas med redovisning, sammanfattning och 

utvärdering (Lgr 69supplement: 10f). 

 

Varför skulle undervisning ske i historia? Undervisningen skulle ge eleverna de kunskaper 

som var väsentliga för att kunna förstå dagens värld och de förhållande som de levde i (Lgr 

69:184). De skulle ges en kunskap och förståelse för dåtidens egna samhällsproblem, för 

närings - och yrkesliv, om hur utvecklingen hade kunnat gå så fort de senaste hundra åren, till 

den tidens situation som de själva upplever. För att eleverna då skulle få förståelse för att det 
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kunde vara närliggande historiska orsaker som låg tillgrund för de oroshärdar och konflikter 

som fanns i världen vid den tidpunkten (Lgr 69 supplement: 18). Målet med arbetet i historia 

var att eleverna skulle ges verktygen för att självständigt kunna förvärva sig kunskaper (Lgr 

69: 184). 

 

3.2.1 Historielärarnas förenings årsskrift 
 
Historielärarnas förening har i en skrivelse till Skolöverstyrelsen, angående förslaget till 

denna läroplan skrivit: �Dock har föreningen med beklagande konstaterat, att 

läroplansförslaget innebär en mycket hård beskäring av timplanen för de samhällsorienterande 

ämnenas del med undantag för kristendomsämnet �(HLFÅ 1968/1969: 8). Detta stämde dock 

inte riktigt i och med att historia åter hade införts i samtliga år på högstadiet, vilket gav en 

större andel timmar. Några år senare, i HLFÅ 1973, uppmuntrade Vilhelm Lindvall från 

styrelsens sida till kamp för historieämnet. 

  
Nu gäller det för oss att verkligen slå vakt om de historiska värdena, inte för att såsom det 
misstänks, skapa fler lektionstillfällen = bättre inkomster för historielärarna, utan för att 
vi inte längre kan åse hur vårt folk utarmas på historiskt kunnande. Vår närmaste uppgift 
blir att peka på, hur antikens historia och kultur i det närmaste försvunnit ur läroplanerna 
(HLFÅ 1973:11). 

 
Detta var de enda inlägg som fanns angående Lgr 69 i HLFÅ från åren kring denna läroplans 
tillkomst. 
 

3.3 Historieämnet i Lgr 80 
 
Vad skulle undervisas om? Uppläggningsmässigt skiljde sig denna läroplan avsevärt från de 

tidigare. Det var inte längre tal om enskilda ämnen som historia eller samhällskunskap. 

Historia hittades tillsammans med geografi, samhällskunskap och religion i det 

samhällsorienterande ämnet. Där man kallade det för Människans verksamhet � 

Tidsperspektivet. I instruktionerna för högstadiet stod vad som skulle tas upp: 

 

o Min orts historia 
o Några olika historiska källor och metoder. Något om olika historieuppfattningar. 
o Arbete och liv i förindustriella och industrialiserade samhällen. Jämförelser 

mellan människors levnadsöden, drömmar och ideal genom tiderna. 
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o Utvecklingen från 1700-talets mitt i Norden, i några ledande världsmakter och i 
några viktiga utvecklingsländer: Händelser, förändringar, gestalter, idéer. 

o Ett urval av historiska längdsnitt som belyser olika utvecklingslinjer, t ex in- och 
utvandring i vårt land, maktförhållanden och motsättningar, lag och rätt, synen på 
kvinna, man och barn under olika tider, kampen för frihet och demokrati, 
överlevnadsfrågor och fredssträvanden. 

o Aktuella sakfrågor och värdefrågor sedda i tidsperspektiv. 
o Miljöer, händelser och gestalter i antika samhällen. 
o Några utomeuropeiska kulturer förr och nu (Lgr 80 allmän del: 124f). 

 
Direktiven för antalet stadieveckotimmar var satta till 17 veckotimmar på högstadiet för 

samhällsorienterande ämnen (Lgr 80 allmän del.: 157). Detta i sin tur delades på de fyra 

ämnen som ingick i gruppen. Det resulterade i fyra veckotimmar för historias del, då 

religionskunskapen förfogade över fem av dessa lagda 17 timmar. Historia garanterades inte 

någon minimitid (Larsson 2001: 44f).  

 

Innehållet i denna läroplan kan minst sagt sägas vara svårtolkat. På grund av detta hade 

Skolöverstyrelsen utarbetat kommentarmaterial till olika undervisningsområden, för historia 

Om undervisningen i orienteringsämnena (1990). Då hade Lgr80 varit i bruk nästan 10 år. 

Där kritiserade Skolöverstyrelsen själv upplägget, �Samtidigt är det inte helt lätt att komma 

underfund med vad de olika texterna betyder eller hur bindande de egentligen är� (Om 

undervisningen i orienteringsämnen 1990:30). 

 

Hur skulle undervisningen ske? Elever och lärare skulle tillsammans komma överens om att 

organisera och planera arbetet. Arbetsmomenten fick ej vara för stora, eleverna skulle känna 

motivation genom att fortlöpande se resultat. Målen skulle vara närliggande och lektionerna 

fick inte glida iväg och bara bestå av materialinsamling. Det innebär även att en ensidig 

katederundervisning var utesluten, det fick heller inte vara �en undervisning som enbart består 

av att läraren redovisar ett stoff, som sedan eleverna memorerar med hjälp av anteckningar 

och lärobok varefter de förhörs muntligt eller skriftligt� (Lgr 80:49). I Om undervisning i 

orienteringsämnena följde en rad exempel på hur undervisningen kunde ske, där olika 

arbetsformer och områden togs upp, men fortfarande inget om vad eleven egentligen 

förväntades lära sig. Sammanfattningsvis kan sägas att ämnet historia smälte in i den stora 

gruppen samhällsorienterande ämnen. Samtidigt som ingen garanterad undervisningstid 

behövde förekomma i historia, den var beroende av hur lärarna lade upp/samarbetade med 

övriga ämnen inom gruppen. 
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Varför skulle undervisning ske historia? I den omfattande kommentardelen från 1990 fanns en 

generell del över varför orienteringsämnen är viktiga 

 

� eleverna skall lära sig förstå människolivets betingelser och samspelet med 
omgivningen, tekniken och naturen 
� eleverna skall få kunskap om mänsklig verksamhet förr och nu [�] (Om 
undervisningen i orienteringsämnen 1990:33). 

 

Största anledningen till de orienterande ämnena är att eleverna skulle bli just, orienterade. 

Detta innefattade både ett historisk och ett framtidsperspektiv. Genom att de lärde sig om 

händelser, platser och människor som levt tidigare skapades en förståelse för hur samhället 

såg ut då, vilket ansågs vara av stor vikt för den utvecklande människan (Om undervisningen i 

orienteringsämnen 1990:10). 

 

3.3.1 Historielärarnas förenings årsskrift 
 
Historielärarna i denna förening hyste stora farhågor inför den nya läroplanen, i november 

fick föreningen lämna ett remissyttrande till skolöverstyrelsen, SÖ, där de framförde sina 

synpunkter och förslag till ändringar. Den 6 december 1979 uppvaktade de 

utbildningsdepartementet. I den skrivelse som då överlämnades stod:  

 

Vi finner redan grundskolans nya, kommande läroplan kunna innebära betydande risker 
för den historiska orienteringen bland skolungdomen, eftersom inget bestämt timtal 
kommer att anges för de historiska inslagen � till skillnad från religionskunskapen � inom 
SÖ-ämnet utan att de skall tillgodoses inom ganska allmänt hållna samlingsrubriker 
(HLFÅ 1979-80:12). 

 
I april kom svaret, och det var inte till föreningens belåtenhet. Men till viss del var materialet 

som lämnades till SÖ omarbetat. De ovan angivna riktlinjerna under rubriken Lgr80 sattes i 

samarbete mellan skolöverstyrelsen och historielärarnas förening (HLFÅ 1979/80: 13f). Att 

SÖ tagit hänsyn till historielärarnas förenings synpunkter sågs som fantastiskt. I det 

efterföljande numret av årsskriften återgavs det brev som Bengt Ohlson och Harald Sundberg 

skickade till medlemmarna. 
Ärade styrelsekollegor o a intressenter! 
Det finns saker som förtjänar lördagsutdelning. Till dem hör det glada budskapet att vi i 
Lgr 80:s kursplan för �historia� (som just fastställts av regeringen) i allt väsentligt 
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återfinner HFL:s förslag [�] Det är inte varje dag som vi kunnat inkassera sådan 
framgång [�] Måtte den nya kursplanen svara mot våra förhoppningar! (HLFÅ 1980-81: 
11). 

 

3.4 Historieämnet i Lpo94  
 
 Vad skall undervisas om?  I denna läroplan har historia åter blivit ett eget ämne. De mål som 

eleven skall uppnå finns specifikt uppställda för det femte och nionde skolåret. Notera 

beteckning med skolår, den tidigare indelningen i olika stadier är här borttaget. För det nionde 

året innebär det att: 

 

� Eleven skall kunna redogöra för viktiga händelser och känna till gestalter, idéer och 
förändringar i den historiska utvecklingen i Sverige och Norden samt kunna jämföra med 
några andra länder. 
� Eleven skall känna till den historiska utvecklingen i några ledande världsmakter förr 
och nu. 
� Eleven skall ha insikt i hur människor levde och försörjde sig i förindustriella samhällen 
och ur industrialiseringen och andra stora omvälvningar har förändrat människors villkor. 
� Eleven skall kunna identifiera och reflektera kring några olika händelser eller skeenden 
med betydelse för vår egen tid. 
� Eleven skall vara medveten om att historiska händelser och förhållanden kan betraktas 
på olika sätt. 
� Eleven skall kunna reflektera över hur information och propaganda har använts förr och 
används i dag som ett medel för påverkan (Kursplaner för grundskolan 1994:29). 

 
Då ordet skall är direktivet, innebär det en hårdare definition av vad eleven förväntas kunna. 

Detta medför en större press på undervisande lärare, men också en slags trygghet att kunna 

luta sig tillbaka på då målen finns tydligt klargjorda. 

 

Antalet timmar som skall undervisas finns i en separat timplan. Denna gäller för hela 

grundskolan, där historia står tillsammans med geografi, religion och samhällskunskap. Den 

totala undervisningstiden är 885 lektionstimmar á 60 min fördelat på dessa fyra ämnen.  

 

Som en ytterligare hjälp till lärarna finns kursplanerna i en bok tillsammans med 

betygskriterierna, för att enkelt kunna se hur eleverna når de uppställda målen till respektive 

ämne och betyg.  Under rubriken Ämnets syfte och roll i utvecklingen anges för historia   
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Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett 
nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk 
dimension (Kursplaner och betygskriterier 2000:76).                                                                                                
 

Som ett hjälpmedel för lärarna står vad som skall ligga till grund för betygen väl godkänd och 

mycket väl godkänd. För välgodkänd skall eleven kunna bedöma och tidsplacera vissa 

historiska händelser, påvisa hur dessa påverkar nutida politiska, sociala och ekonomiska 

förhållanden. Där eleven kan visa på skillnader och likheter för olika gruppers livsvillkor, och 

jämföra dessa med hur det sett ut i tidigare släktled. Ge exempel på hur olika kulturer 

påverkar varandra, reflektera över historiskt material samt göra egna studier. Eleven skall 

kunna sammanställa resultatet av sina studier, dra slutsatser och presentera sitt utförda arbete. 

För betyget mycket väl godkänd skall eleven kunna ge en helhetsbild av ett historiskt 

skeende, bedöma och värdera källor och argumentera för sitt ställningstagande. Eleven skall 

även kunna förklara händelser i nutiden med hänvisning till tidigare historiska företeelser, och 

använder sin kunskap i det egna arbetet (Kursplan och betygskriterier 2000: 79f). 

 

Hur skall undervisning ske? Undervisningen skall präglas av elevernas upptäckarglädje och 

lust att vidga sina vyer. Då stor mängd material finns att tillgå måste ett genomtänkt urval 

göras. Ett viktigt arbetssätt är påvisande av skillnader och likheter mellan olika tidsepoker och 

kulturer. Detta skall ske såväl med historiskt material som med dagsaktuella 

informationskällor. Det får inte bli fråga om endast ytlig kunskap om massor av saker, istället 

bör eleverna ges möjlighet till egen fördjupning inom ett valt område. På så sätt hålls deras 

motivation och engagemang vid liv (ibid:77f). 

 

Varför undervisa i historia? Historia skapas varje dag i små och stora sammanhang, eleverna 

skall ges möjlighet att se historien i ett då � nu � sedan perspektiv. Genom detta får eleverna 

en förståelse och förmåga att skapa en djupare kulturell identitet. De utvecklar då ett kritiskt 

tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som är ett viktigt verktyg för deras fortsatta 

utveckling (Kursplaner och betygskriterier 2000: 76f). Historia är något som finns runt 

omkring oss och är viktigt i alla former av framtida kunskapsinhämtning. 

Ämnesbeskrivningen ovan visar klart och tydligt på dess betydelse. 
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3.4.1 Historielärarnas förenings årsskrift  
 
I en artikel i HLFÅ 1995/1996: 91 tas aktuella problem i grundskolan upp, och problematiken 

med faktiska antalet lektioner som elever får i grundskolan beskrivs. Hans Lindberg som 

citerar Christer Öhman i ovan nämnda artikel:�Today, on average, a pupil in secondary school 

in Sweden gets one 40 minute history lesson each week in seventh form, one in the eight and 

two in the ninth�. Oavsett om delaktighet har skett i SUT eller skolan har hållit sig till den 

fastställda timplanen, borde det vara en omöjlig uppgift att med ovanstående timmar kunna 

låta eleverna ta del av allt de förväntas kunna i nionde skolåret. Detta var de enda inlägg i 

HLFÅ som fanns angående Lpo 94 gällande historieämnet och grundskolan.  
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4. Avslutning 

 

4.1 Sammanfattning och slutsatser 
 
Denna uppsats har undersökt vilka förändringar som kan hittas i de läroplaner som hittills har 

funnits i den svenska grundskolan, med historieämnet som inriktning. Utifrån frågor om hur 

den generella utformningen förändrats, vilken typ av och hur mycket tid eleverna skall 

undervisas i historia samt orsaker till varför nya läroplaner har tillkommit och om det finns en 

didaktisk grundtanke i dessa läroplaner. Studien har genomförts med variationsfinnande 

komparativt litteraturstudium, som var en bra metod då likheter och skillnader har undersökts 

mellan de fyra läroplaner som varit grunden för skolans arbete. Den variationsfinnande 

komparationen i denna studie har medfört att olika saker har belysts i de olika läroplanerna, 

detta på grund av att fullständig jämförelse ej kunnat göras då läroplanerna innehållit olika 

saker.  

 

En frågeställning till denna uppsats var att svara på hur den generella utformningen sett ut och 

förändrats i läroplanerna De allmänna förändringar som kan uttydas i läroplanerna över 

innehåll och dess timmar är ganska tydliga. Generellt sett kan utvecklingen sägas ha gått från 

en starkt centralt styrd läroplan med Lgr62, som var i det närmaste tvingande, mot Lpo94 som 

är målstyrd. Att Lgr 62 blev så detaljerad är förståeligt med tanke på att det var en helt ny 

skolform som trädde ikraft med den nya grundskolan. Vikten av tydliga direktiv var därför 

väsentlig. Läraren kunde få råd i sitt yrkesutövande, hur denne skulle handskas med olika 

situationer och eleverna fostras. När Lgr69 kom var innehållet i stort sett det samma men mer 

upp till läraren att bestämma om vad och hur undervisningen skulle bedrivas. Större skillnader 

kan dock utläsas när Lgr80 trädde i kraft, skolan hade nu blivit decentraliserad. Ansvaret 

flyttades över på kommunerna och de enskilda skolorna. Upplägget i denna läroplan var 

otydligt med fokus på minoriteter och ett vidare globalt tänkande, där miljöfrågor var viktiga. 

Trots att skolan då blivit decentraliserad infördes standardprov, för att jämförelser skulle 

kunna göras på elevernas kunskaper över riket. Lpo94 är den första målstyrda läroplanen, i 

vilken tonvikten ligger i de värdegrunder eleverna skall få förståelse för. Målen är betydligt 

mer detaljerade för vad eleven förväntas kunna och styrs av ordet skall, som anger skolans 

skyldigheter och elevens rättigheter. Vid sidan av läroplanen finns nu kursplaner som klargör 
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de ämnesvisa krav staten har på skolan. Sedan 2000/2001 bedrivs utifrån Lpo94 ett försök 

med skola utan timplan, det innebär att all planering nu ligger på de enskilda skolorna och 

lärarna. 

 

Orsakerna till förändringarna är många, men en del beror på saker som sker hela tiden i vårt 

samhälle. När det gäller utvecklingen i historieämnet har denna gått från att ha 

ämnesundervisning som är inriktad på händelser och personer exempelvis kungar, krig och 

riksdagar, till att ha ett bredare spektrum, där arbetet skall bedrivas ämnesövergripande. 

Denna tendens stämmer helt överens med Bernsteins integrative code (se.Kap 1.2). Detta för 

att elevernas kunskaper inte bara skall bestå av fakta kunskaper, utan en djupare förståelse och 

insikt för den historiska situationens utveckling. Synen på eleverna och deras möjligheter att 

påverka sin skolgång har varit relativt likalydande. Men den skillnad som finns är att skolan 

har gått från att se elever som en grupp, mot en mer individanpassad skola, där 

undervisningen skall planeras utifrån varje enskild elev och dennes förutsättningar och behov. 

Att detta har blivit möjligt är för att skolan gått från att vara centralt detaljstyrd till att nu vara 

lokalt styrd och mer målinriktad. 

 

Målet med arbetet i skolan styrs av läroplanen, som idag skall genomsyras av jämställdhet 

och eleverna skall få en god värdegrund i den dagliga undervisningen. Dels för utvecklandet 

av den enskilde individen, dels för att hjälpa eleven i dennes sociala utveckling som 

samhällsmedlem. Samtliga läroplaner har styrts av olika mål vilket är en förutsättning för att 

skolarbetet skall vara framgångsrikt enligt Arevik och Harzell (se kap.1.2.1). Hur målen 

utformas i läroplanen har alltså avgörande betydelse, en större tydlighet och formulering är 

önskvärt än vad som i dag anges, för att underlätta arbetet för dem som skall bruka den i sitt 

arbete.   

 

Utvecklingstendensen om vad som skall undervisas i historia hade i de tidigare läroplanerna 

fokus på hembygden och de senaste 150 åren i Sverige och Norden. Betydelsefulla enskilda 

personer exempelvis kungar hade stor plats i tidigare mål i historia, för att sedan gå mot en 

mer allmän historieundervisning. Nu prioriteras en större historieuppfattning för att få en 

helhetsbild av tidens utveckling där som tidigare nämnts jämställdhet och genusperspektiv 

skall implementeras som en del i historieämnet, men även hur enskilda personer eller länders 
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makt och krig kan påverka människor som levt eller lever idag. I den nuvarande läroplanen 

Lpo 94 är återigen tyngdpunkten lagd på allmän historia, där elevens upptäckarglädje skall 

styra undervisningen för att kunna skapa en djupare kulturell identitet. I de olika läroplanerna 

har olika undervisningsmetoder förespråkats, från att i Lgr62 ha varit ren korvstoppning, med 

stora arbetsområden där elevernas egna initiativ inte tagits tillvara i planeringen av 

lektionerna, mot mer medbestämmande för eleverna för att öka elevernas motivation till 

inlärning. Detta sker enligt nu gällande läroplan bäst med små arbetsområden och varierande 

arbetsformer. Allt skolarbete skall läggas upp av lärare och elev tillsammans, med 

målsättningen att eleverna skall bli orienterade för sin egen utvecklings skull. Om endast 

komparation av textomfånget i de olika dokumenten görs så är det sex sidor som rör historia 

på högstadiet i Lgr 62. Där står det mycket tydligt hur undervisningen skall ske. I Lgr 69, den 

allmänna delen är det två sidor, och i supplementet tre sidor, fortfarande en strukturerad och 

informativ bas för läraren att använda sig av. Förändringarna blev ganska stora med Lgr 80 är 

där som tidigare nämnts, ämnet historia inte finns i den allmänna delen utan är hänvisat till 

det samhällsorienterande ämnet. Där finns en sida om den nya benämningen på historia, 

Människans verksamhet � Tidsperspektivet.  Denna sida är uppdelad i tre stycken där ett 

stycke motsvarar högstadiet, samt en sida med ett exempel på tidsplan för högstadiet. 

Tilläggas bör att på grund av den ofullständiga läroplanen kom kommentarmaterialet till 

denna 10 år efter Lgr80s utgivning. Det är en bok på 154 sidor som förtydligar den gällande 

läroplanen vad gäller orienteringsämnet som omfattar både naturorienterande- och 

samhällsorienterande ämnen. Detta säger en del om den ostrukturerade och otydliga 

framställningen av Lgr 80. I den nu gällande läroplanen Lpo 94 finns fyra sidor om ämnet 

historia. Dessa sidor omfattar hela grundskolan, där anvisningarna finns över vad eleverna 

skall kunna i det femte och nionde skolåret. Historieämnet är enligt Lpo94 viktigt för att 

främja elevernas identitetsskapande. Där målet är att eleven genom historien skall förstå sin 

egen situation, men även få en förståelse för andra människors belägenhet. Samt till viss mån 

kunna se var utvecklingen i framtiden är på väg.  

 

I Historielärarnas förenings årsskrift har framför allt kommentarer till antalet timmar som står 

till förfogande för undervisning framkommit. Där artikelförfattarna pekat på det minskade 

antalet timmar som medförde att lärarna inte kunde bedriva all undervisning i historia som 

stod skrivet i läroplanerna. Utifrån Lgr 69 var de oroade att antikens kultur och historia i det 
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närmaste försvunnit ur läroplanerna, vilket på sikt kunde medföra en generell minskning av 

historia. Historielärarnas förening hade även ansett sig kunnat bedriva lyckad lobbying 

verksamhet inför införandet av Lgr 80 

 

4.2 Slutdiskussion och fortsatt forskning 
 

Målet med en läroplan är att både elever och lärare skall ha en trygghet i vad som skall läras 

ut och vilken kunskap som skall inhämtas. För att detta skall komma till stånd behöver flera 

faktorer samverka,  

 

[�] det behövs både läroplansteori och kunskap om den politiska beslutsprocessen samt 
både ett övergripande perspektiv och ett ämnesbaserat didaktiskt perspektiv för att 
utveckla en framgångsrik och framåtsyftande läroprocess. (Larsson 1998: 91) 
 

En naturlig utgångspunkt för denna trygghet borde vara läroplanen. Detta måste innebära att 

de utformade målen skall vara mycket tydliga. Kanske inte lika strikt formulerat som i Lgr 62 

men, och heller inte lika otydlig som Lgr 80, med en relevans för dagens samhälle och 

skolsituation. Att både lärare och elever skall känna trygghet i skolmiljön är en 

grundförutsättning för bådas positiva arbetssituation. Mål att uppnå finns i Lpo 94 för femte 

och nionde skolåret, för att elever inte skall genomgå grundskolan utan att ha fått vissa 

baskunskaper som skall vara relativt lika för alla. Elevens egna engagemang och initiativ skall 

tas tillvara av lärarna, för att inspirera eleverna till fortsatta studier. Dessa mål är bra, men 

skulle behöva utökas till fler skolår, för det är inte realistiskt att bedöma som det görs idag. 

Där elever i exempelvis sjätte skolåret bedöms mot mål att uppnå för nionde skolåret, det är 

för stora hopp mellan femte och nionde skolåret, för att det skall vara en adekvat bedömning. 

 

När ett svar på de didaktiska frågorna söks i läroplanerna läser man dem på ett annat vis. En 

ny tankeprocess startar, där ett ifrågasättande och motiverande av den egna 

lektionsplaneringen tar form. Ett större krav på lärarna uppstår, för kan jag själv inte motivera 

svaret på dessa frågor i min undervisningsplanering, hur skall jag då kunna motivera mina 

framtida elever? Tre så små frågor bygger faktiskt upp hela undervisningen i skolan idag, som 

tillsammans med läroplanerna är något som bör implementeras hos eleverna. För det är 

eleverna tillsammans med lärarna som är brukarna av läroplanerna. Kanske kan motivationen 
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ökas hos eleverna genom att de själva får ställa sig frågan inför planeringen av ett nytt 

arbetsområde. Formuleringen jag avser är: Vad skall jag lära mig, hur skall jag lära mig och 

varför skall jag lära mig.  

 

Att de didaktiska frågorna och läroplansteori samverkar är det ingen tvekan om. Det som klart 

kan konstateras är att läroplanerna påverkas av samhällets yttre faktorer som läroplansteorin 

säger. Jag ställer mig skeptisk till att betygskriterierna i den svenska skolan skulle gå mot 

Bernsteins competence code (se.Kap 1.2).  För tyvärr är det fortfarande så att lärare i dagens 

skolor prioriterar resultaten på de skriftliga proven, sådant som är mätbart och jämförbart med 

andra elever, och lägger liten vikt vid elevens personliga utveckling och andra förmågor. En 

förändring i detta synsätt skulle gagna många elever i svensk grundskola. Men framförallt 

skulle lärarna bli tvungna att se på eleven i ett vidare perspektiv. 

 
Det är näst intill omöjligt att redogöra för tid till förfogande eller göra en beräkning och 

jämförelse över hur det faktiskt har sett ut. Detta kommer sig av att läsåret har varierat från 

35-40veckor. Till detta skall tilläggas att veckotimmar i läroplanerna fram till Lgr 80 var 40 

minuter, men från Lpo 94 är de 60 minuter. Ytterligare omständighet är att det sedan Lgr80 

inte finns någon garanterad minimitid för historieämnet. Sett till direktiven ovan om vad 

eleverna skulle få sig tillgodo i undervisningen blev denna matematik omöjlig att lösa, då 

undervisningstiden varierar kraftigt. Varför historieämnets legitimitet gått i vågor under årens 

lopp är inte heller enkelt att förklara. Klart är att det beror på flera samverkande faktorer. Det 

är bland annat förändring av samhällsekonomin, de politiska förutsättningarna, de 

pedagogiska doktrinerna kring skolan, historievetenskapens ändrade inriktning samt synen på 

skolan som sådan. Alltså, förändringen och utvecklingen eller om man så vill, avvecklingen, 

beror på strömningar som rör sig långt utanför skolan och dess läroplan, men som i högsta 

grad påverkar verksamheten. Oavsett om besluten har varit små eller stora, har den beslutande 

myndigheten inte ansett sig behöva motivera bakgrunden till nedskärning av antalet 

undervisningstimmar. �Tvärtom har nedskärningsbesluten ackompanjerats av betygelser om 

hur viktigt ämnet är� (Larsson 2001:93) Detta är motsättningar som är oförklarliga.  

 

Historielärarnas förenings kunskap borde tas tillvara på ett än bättre sätt av Skolverket och 

andra beslutsfattande instanser, vilket förhoppningsvis kommer att ske i framtiden. Min 

granskning visar att historieämnet inte är på väg att avvecklas. Engagerade människor och 
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föreningar finns för att upprätthålla ämnet och dess existens, vilket är grundförutsättningen 

för bevarandet.  Så länge debatten hålls vid liv och människor skriver om det, kan inte ämnet 

bli historia. 

 

Under arbetets gång har jag hittat flera olika infallsvinklar som inte belysts i detta arbete men 

som skulle vara intressant att utforska vidare. Främst gäller det hur det ser ut i verkligheten. 

Jag menar, hur mycket tid använder egentligen lärarna idag till historieundervisning. Vad vill 

de undervisa om, och vad undervisar de om idag? Är det något i undervisningen som de 

känner sig styrda av läroplanerna i? Min erfarenhet från min verksamhetsförlagda utbildning i 

grundskolans senare år är att lärarna prioriterar historia. Men det är främst historia som ligger 

långt tillbaka i tiden. Väldigt få undervisar i elevernas egen kultur och historia som rör det 

område de bor i eller kommer ifrån. Denna historia verkar endast undervisas om i skolans 

tidigare år. Vad kan det bero på? Är det en brist i kunskaper hos lärarna, eller tar de andra 

momenten, som skall finnas med exempelvis Flodkulturerna och Antiken för mycket tid. För 

trots allt är historia lite �gräv där du står� till en början. För att kunna förstå andra människors 

kulturer och historia är det bra att ha god kännedom om den egna historien, och kunna förstå 

den egna situationen. Det mesta inverkar på den enskilda människans liv. Eller är det en 

resursfråga? Lärare idag har en pressad situation där mycket annat än ren undervisning måste 

avklaras under lektionstid. Jag syftar på de olika roller lärare har, en ledande roll i 

klassrummet, är kompis, samtalspartner, konfliktlösare och till viss del socialarbetare. Så 

faktisk ämnestid blir alltid mycket kortare än vad som avsetts. Detta är faktorer som inte 

underlättar planeringen  

 

Som jag nämnde tidigare skulle det vara intressant att utforska vad lärarna själva prioriterar. 

Skolverket har under 2000-talet börjat se på detta. Under våren 2000 genomförde Skolverket 

en seminarieserie för historielärare kring undervisningen av 1900-talets historia, där 350 

historielärare från 140 skolor deltog. Skolverket ville ta reda på hur och vad som undervisas i 

skolorna i nutidshistoria, och hur denna undervisning kunde stödjas och stimuleras.  Här 

framkom att lärarna önskade mer samarbete mellan grundskolan och gymnasiet. Det fanns 

också önskemål på en revidering av den gällande läroplanen, Lpo 94, en revidering som 

skulle ge inriktning på utvecklingslinjer, fördjupningar och källor i nutidhistorien. (Internet 9) 

Något är på gång inom ämnet. Ett något anmärkningsvärt resultat fick den nationella 
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utvärderingen av grundskolan 1992. Inom ämnet historia visade det sig att eleverna var bättre 

på att tidsbestämma händelser och andra viktiga skeenden i vår egen tid än sådant som hänt 

för längesedan. Dock kan detta bero på en brist i elevernas historieundervisning, då denna 

utvärdering hade Lgr 80 som underlag (Skolverket rapport 175). Samma undersökning 

genomfördes 2003 och cirka 10 000 elever vid 200 skolor deltog, i skolår fem till nio. I 

resultatet, där historia ingår i de samhällsorienterande ämnena, har läraren visat sig ha en stor 

betydelse för elevernas inställning till ämnet. Av eleverna är 77 % positiva till historieämnet, 

81 % anser det av stor vikt att ha kunskaper i historia (NU 03: 70). I denna stora undersökning 

nämns inte något om antalet undervisningstimmar, något som hade kunnat vara en motivering 

till att få ett utökat antal timmar till förfogande, särskilt som eleverna var mycket positiva till 

ämnet. Eftersom flera önskemål framförts om revidering har Utbildnings- och 

kulturdepartementet gett Skolverket i uppdrag att utreda de omarbetningar som behöver göras 

av den nu gällande läroplanen. Syftet är att läroplanen ska bli tydligare och mer 

användarvänlig. Denna utredning skall vara färdig 1 maj, 2007 (Internet 10).  
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