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1.0 Inledning 
 

   Läroplanen och kursplanen är de redskap som samhället använder sig av för att bygga upp, 

kontrollera och styra skolverksamheten i Sverige. Tillsammans med de andra 

styrdokumenten, som till exempel skollagen och gymnasieförordningen, är de grundstommen 

för skolan som helhet och gymnasieskolan och dess verksamhet som del av detta. Via dessa 

bestämmer det svenska folket genom riksdagen hur skolan ska fungera. 

   För läraren är läroplanen och de existerande kursplanerna ovärderliga dokument och 

redskap för att ett bra och utvecklande arbete ska kunna ske, inte bara för den egna personen 

utan kanske främst för eleverna men även skolan som helhet. Eleven är skolans mittpunkt. 

Det är för denne som verksamheten är uppbyggd, det är för denne som läraren utför sitt arbete 

och det är på grund av denne elev som läroplaner och kursplaner existerar. Jag skulle därför 

vilja påstå att läroplanen och kursplanen många gånger är så mycket viktigare för just eleven. 

Genom dessa styrdokument regleras deras rättigheter och skyldigheter, likaväl som lärarens, 

men det är också dessa dokument som styr vilken form av utbildning de kommer att få ta del 

av. Eleven gör till gymnasiet ett val baserat på intresse för ett visst ämne eller ett visst 

område. De väljer inte medvetet, åtminstone i normala fall, hur denna utbildning presenteras 

eller funderar särskilt mycket över skolans uppbyggnad i sig. Jag menar också att majoriteten 

av alla elever på gymnasiet oftast inte tänker på möjligheten med olika pedagogiska 

inriktningar och valmöjligheten inför vad som passar den egna personen och inlärningsstil 

bäst. Därför måste vi som lärare och blivande lärare utföra detta arbete åt eleverna. Det är vår 

skyldighet att se till att eleverna verkligen får ta del av allt de har rätt till och att deras 

arbetsmiljö och undervisning verkligen följer de krav och riktlinjer som finns i läroplanen och 

kursplanerna. Vi måste helt enkelt följa de styrdokument som finns uppställda.  

   Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har tillsammans, just för att vi lärare verkligen ska 

utföra vårt uppdrag korrekt och tillgodogöra eleverna deras lagstadgade rättigheter, givit ut 

yrkesetiska principer för lärare i flera återkommande böcker. I dessa fastställer man att läraren 

i sitt uppdrag har till uppgift att följa dessa regler och ställningstaganden för att verkligen 

kunna utföra sitt arbete på ett för alla, skolor och kollegor eller elever och den egna personen, 

riktigt sätt. I dessa påpekar man elevens centrala roll och lärarens ansvarsområden samt vikten 
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av ett professionellt angreppssätt för att öka och bibehålla kvalitén på undervisningen.1 

Förbunden lägger också vikt på lärarens ansvar för elevernas framtida samhällsmedverkan 

och därmed samhället i sig. ”Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för 

kommande generationers grundläggande utbildning och fostran. Detta uppdrag formuleras i 

skolans styrdokument, såsom läroplaner och lagar.”2     

   Alla dessa fina ord till trots. Vi vet alla att verkligheten inte alltid lever upp till drömmen 

och att vackra ord på ett papper inte alltid kan omsättas i verkligheten. Det är också ett faktum 

att en faktamässigt kunnig lärare inte alltid är en bra lärare och tvärtom. En lärare utan 

kunskap om läroplanen eller kursplanerna kan vara en jättebra pedagog. ”Man blir inte 

konstnär enbart genom att lära sig hur penslar och färg skall användas. Det krävs något mer än 

att bara behärska en teknik.”3 Anders Magnusson var något stort på spåren när han 

formulerade detta i sin avhandling. Vi som lärare måste genom utbildning skapa oss 

färdigheter såsom faktakunskaper men framförallt hur man gör för att förmedla dessa. Det är 

också sedan vårt ansvar att ställa krav på kvalité på utbildningen och föra fram eleverna 

utifrån de mallar vi fått oss tilldelade. Dessa mallar är just dokument såsom läroplanen och 

kursplanerna. Med tanke på den vikt de spelar för samtliga som på något sätt är inblandade i 

skolans verksamhet blir frågan om vilken verklig och praktisk vikt de spelar i dagens skola 

och för den enskilda läraren mycket intressant. Tar läraren hänsyn till de förändringar som 

skett i styrdokumenten eller väljer man att gå sin egen väg. För alla inblandade spelar vikten 

av vad som står i dokumenten samt tolkningen och implementeringen av dem så stor roll att 

det i ord troligen inte kan beskrivas. För att hårdra det hela skulle man kunna benämna dem 

som skolans grundlag, stommar med vilka ett helt ”samhälle är uppbyggda” och generation 

efter generation tar del av de demokratiska principerna och förs ut i livet. Via, i grunden, 

dessa dokument bygger vi framtiden eller som läroplanen uttrycker det om skolans ansvar 

inför att skapa ansvarskännande demokratiska medborgare med goda kunskaper om det 

svenska samhället och de rättigheter och skyldigheter de har som just svenska medborgare.4   

                                                 
1 Lärarförbundet 2004 s. 131 ff 
2 Lärarförbundet 2004 s. 135 
3 Magnusson 1998 s. 45 
4 Förordningen om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, kap 1.1 
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   Läroplanen och kursplanen för ämnet historia är inte det enda som har betydelse för 

undervisningen och lärarens sätt att vara. Vi är alla unika individer med olika förmågor och 

möjligheter. Vi väljer alla att ta till oss olika delar av samhället på olika sätt och samma sak 

gäller för hur vi använder oss av, applicerar och tolkar de dokument som ligger till grunden 

för läraryrket och till stor del styr hur vi ska utföra vårt arbete.5 Allt detta i samklang, 

dokumentens betydelse för skolan som helhet och kanske framförallt eleven som mittpunkt, 

lärarens sätt att ta del och applicera dokumenten och föra ut dem till eleverna samt varje 

individs preferenser inför olika bestämmelser och vilja att ta del av dem leder till att en 

undersökning huruvida läraren använder och följer läroplanen och kursplanen på ett aktivt och 

medvetet sätt blir oerhört intressant och utvecklande. Om lärarkåren eller den enskilde läraren 

inte ens är medveten om dokumentens existens eller kanske framförallt dess innehåll eller 

ännu värre väljer att inte vara medveten om direktiven har den svenska skolan stora problem 

och svårigheter att handskas med.  

   Om de svenska lärarna väljer att strunta i bestämmelser och riktlinjer som ligger till grund 

för det svenska samhällets utveckling riskerar vi inte bara att få en stagnerande utveckling 

utan också en tillbakagång gällande kvalité och ett samhälle bestående av individer som inte 

förstår betydelsen av dess struktur och vikten av demokrati. 

Läraren sänder då ett budskap till eleven som står i direkt kontrast med vad styrdokumenten 

säger samt förnekar eleverna deras lagstadgade rättigheter och regler för undervisning.  Jag 

har därför valt att göra en undersökning om just detta fenomen, lärarens relation till och 

medvetenhet om läroplanen och kursplanen. Min undersökning handlar om lärarens vilja att ta 

del av och förändras utefter nya direktiv. 

   

 

 

 

 

                                                 
5 Magnusson 1998 s. 56ff 
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1.1 Syfte  

 

   Syftet med denna undersökning är att sprida ljus över lärarens relation till läroplaner och 

kursplaner. Jag vill undersöka huruvida historieläraren är medveten om de förändringar som 

skett i styrdokumenten under de senaste årtiondena och om lärarna tagit till sig dessa 

förändringar. Syftet med undersökningen är helt enkelt att undersöka lärarens vilja till att 

förändra sig utifrån nya krav och direktiv.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

   Frågeställningarna jag valt för att kunna besvara mitt syfte är: 

1) Är historieläraren aktivt medveten om läroplanen och kursplanen och dess innehåll? 

2) Utifall en aktiv medvetenhet existerar har historieläraren varit och är han/hon:  

    a) villig att förändra sitt arbetssätt när nya direktiv kommer och 

    b) försöker han/hon aktivt att genomföra sådana förändringar? 

 

1.3 Disposition 

 

   Jag har valt att inleda rapporten med en kort introduktion till varför ämnet och syftet jag valt 

är intressanta samt gett en kort förklaring till hur man som lärare, elev eller privatperson 

borde se på styrdokumenten enligt mig. Kapitel ett innehåller sedan utgångspunkterna för 

rapporten som skriftlig källa och undersökningen i stort. Här presenterar jag mitt syfte och 

frågeställningar, ger förklaringar till val som gjorts samt tydliga direktiv till hur 

undersökningen praktiskt genomfördes med dess fördelar och nackdelar. Under kapitel två 

återfinns även en presentation över de intervjuande lärarna samt en genomgång av 

betydelsefull litteratur. 
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   Kapitel tre är i stort bakgrunden vilken undersökningen vilar på. Presentationer över 

skolsystemet i Sverige, de utvalda läroplanerna och kursplanerna samt en mycket kort 

förklaring till hur frågorna i intervjuguiden kom till utifrån dessa. 

   Kapitel fyra innehåller presentationer över de fem olika intervjuerna. Jag har valt att 

utforma varje fråga som ett delkapitel och presentera svaret från respektive lärare samt att i 

slutet göra korta sammanfattningar över lärarnas svar som helhet.  

   Kapitel fem, det avslutande kapitlet, innehåller en personlig diskussion och analys vilken 

bygger på resultatet av intervjuerna och litteraturen som använts. Slutsatser som jag dragit 

presenteras här. 

   I övrigt återfinns en referenslista samt en bilaga innehållande intervjuguiden. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

   Jag har valt att göra fem stycken djupintervjuer med historielärare vilka samtliga arbetat 

sedan, som kortast, år 1979. Orsaken till att jag valde fem lärare är att jag vill kunna ge en 

liten tyngd till eventuella resultat och därmed kunna få fakta över hur tendensen för lärarnas 

inställning och förändringsvilja gentemot läroplaner och kursplaner ser ut. I mitt urval ställde 

jag även kravet att läraren måste ha arbetat som minst 25 år inom yrket. Orsaken till detta är 

att jag för att kunna genomföra min undersökning behöver lärare som varit utsatta för 

uppkomsten av nya läroplaner och kursplaner.  

   Jag har med anledning av detta valt att inkludera de tre senaste läroplanerna med tillhörande 

kursplaner i min uppsats. Den första av dessa utkom i mitten 1960-talet. Den andra utkom i 

början av 1970-talet och den sista, idag gällande läroplanen, utkom 1994. Samtliga lärare i 

undersökningen har varit aktiva under minst två av dessa läroplaner. 

   Jag gjorde också valet att endast inrikta mig på läroplaner och kursplaner och inte blanda in 

de övriga styrdokumenten. Detta för att få en grund på välkända och ofta omtalade dokument 

som gäller för samtliga skolor och lärare i landet. 

   Jag har också valt att inte direkt definiera begrepp som jag använder mig av utan istället 

försöka samla in definitioner. Jag är medveten om att en del begrepp som uppkommer i 

undersökningen t.ex. historiemedvetenhet är kontroversiella begrepp med omdiskuterad 
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betydelse. Jag har därför valt att endast återge vad de intervjuade historielärarna sagt och inte 

själv ta ställning för någon definition.  

 

1.5 Metod och analysmetod 

 

   Jag har i min undersökning valt en kvalitativ metod för att få fram de resultat som jag 

eftersträvade. Jag valde att göra fem stycken kvalitativa djupintervjuer med olika 

historielärare. Jag eftersträvade i förarbete, intervjusituationer och efterarbete en 

fenomenologisk medvetenhet hos mig själv.  

   Fenomenologin strävar efter en medvetenhet hos forskaren själv om att allt och alla i denna 

värld ser sig själva med individuella ögon och egna preferenser. Det fenomenologin försöker 

leva upp till är att gå omvärlden och andra människor tillmötes genom att försöka se och tolka 

dem med deras egna ögon. En viktig del inom fenomenologin är även att forskaren hela tiden 

försöker medvetandegöra sina egna åsikter och förutfattande meningar och hur dessa påverkar 

forskningen på olika sätt.6 Jag försökte vid intervjuerna, framtagandet av intervjuguide och 

sedan tolkandet av dessa intervjuer vara medveten om just dessa parametrar. Jag vill på intet 

sätt kalla mig för fenomenolog men för mig som person, blivande lärare och i detta fall 

amatörforskare har dessa riktlinjer stor betydelse och är därmed delar som jag hela tiden 

försökt att ta till mig och reflektera över. Jag valde därför att före varje intervju be personen 

om en kort beskrivning över det egna yrkeslivet och hur det har utvecklats. Allt för att lättare 

kunna förstå respondenten och dennes svar. 

   Att reflektera över ovanstående får ännu större betydelse när jag som forskare använder mig 

av den metod som använts för denna uppsats räkning. Det finns många fördelar och lika 

många nackdelar med att använda sig av kvalitativa metoder och som i detta fall intervjuer. 

För att kunna besvara de frågor som jag ställt och uppfylla det syfte som presenterats var inte 

djupintervjuer bara ett enkelt val utan också det enda möjliga. För att kunna nå in på djupet 

och verkligen ta reda på vad, hur och varför dessa lärare tycker och tänker var intervjuer eller 

snarare samtalen nödvändiga.  

                                                 
6 Bryman 2001, s. 27 f 
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   Fördelen med kvalitativa intervjuer är att möjligheten till att ställa direkta frågor, be om 

förtydliganden, få fram oväntade och ickeregisserade svar finns. På samma sätt gäller detta 

den utfrågade vilken ju har möjlighet att förklara sig, be om förtydliganden och får större 

möjligheter att förstå varför denna forskning genomförs. Nackdelen med dessa kan därmed 

enkelt ses. Vid alternativa forskningsmetoder såsom t.ex. enkätundersökningar har de 

undersökta personerna tillgång till anonymitet, vilket kan innebära att personer lättare kan 

besvara känsliga frågor, och göra ett eget val av tid och plats att utföra undersökningen. 

Denna metod innebär dessutom en mycket liten direktpåverkan på den undersökta personen 

även om enkätens utformande givetvis i sig är styrande. Vid val av intervju som 

forskningsmetod måste forskaren hela tiden vara medveten om den egna påverkan på den 

utfrågade och vara öppen för en ständigt föränderlig situation.7     

   Jag valde dessutom att genomföra semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att jag 

utformade en intervjuguide med frågor/teman som jag ville ha svar på men det var ett schema 

som jag inte följde slaviskt.8 Intervjun som därmed kom att likna ett samtal mellan jämlikar 

där talet flöt fritt fram och ämnen, händelser, teman och frågor runt det intressanta området 

diskuterades öppet. Självfallet bröt jag in och ställde mina frågor när detta behövdes. Frågorna 

som jag formulerade kom till utifrån det syfte som jag formulerade men framförallt efter de 

läroplaner och kursplaner som över tiden från 1965 har förändrats. Genom att studera 

förändringarna och ställa frågor utifrån olika dessa ville jag göra mig en bild över hur 

historieläraren såg på skillnaderna. Detta innebar att jag t.ex. frågade om förändringar 

angående kursinnehåll och synen på begreppet historiemedvetenhet. Jag valde även att ställa 

”framtidsfrågor” för att kunna göra mig en uppfattning om hur lärarna följer den pågående 

debatten och tendenserna till möjliga förändringar.  

   Urvalet av respondenter var ett så kallat bekvämlighetsurval.9 Kraven jag ställde på dem 

som skulle intervjuas var att de varit aktiva lärare under de senaste 25 åren. Jag försökte även 

att eftersträva en viss balans mellan könen men detta var inget krav och borde inte ha någon 

större betydelse för undersökningens gång. Med hjälp av kollegor och mentorer på min VFU-

skola (verksamhetsförlagd utbildning) kunde jag komma i kontakt med lärare som uppfyllde 
                                                 
7 Bryman 2001 kap 14 
8 ibid s. 301 f 
9 ibid s. 312 f 
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dessa kriterier. De blev till antalet fem stycken varav fyra är män och en är kvinna. Dessa fem 

har en bakgrund som lärare men med olika bakgrund och de befinner sig på geografiskt olika 

platser i landet, mer om detta senare.  

   Intervjuerna genomfördes personligen med tre av respondenterna och via telefon med en av 

dem och via e-post med den femte och sista läraren. Plats och tid för intervjuerna bestämdes 

av respondenten. Jag förmedlade delvis vad intervjun skulle handla om när detta bestämdes 

och förklarade sedan ytterliggare när intervjuerna väl genomfördes. Detta för att inte ge 

respondenterna alltför mycket tid till att i tanken förbereda sig. Samtliga intervjuer utfördes i 

lugn miljö där respondenten kände sig trygg och ingen form av tidspress fanns. Jag har dock 

vid förfrågan om deltagande talat om att jag räknat med ca 60- 90 minuter per intervju. Den 

intervju som skedde via e-post utformades så att jag först via telefon tog kontakt med läraren 

men eftersom att denne var mycket upptagen togs det gemensamma beslutet att jag via e-post 

skickade över min intervjuguide med lite mer ingående förklaringar vilken läraren sedan 

fyllde i med ingående svar på. Vi hade kontakt vid flertalet tillfällen via e-posten för att 

fördjupa och förtydliga svar och frågor. 

   Detta leder till att premisserna för intervjuerna var delvis olika eftersom att jag vid de 

personliga kontakterna fick möjlighet att studera läraren personligen när denne svarade samt 

troligtvis lättare kunde uppfatta tendenser och underliggande betydelser som jag då kunde 

fråga om. I stort sett samma premisser gäller för intervjun som skedde via telefonen även om 

direktkontakten i form av fysisk närvaro självklart inte blir den samma. Jag vill ändå påstå att 

jag med den intervjuade läraren via e-post kunde etablera en mycket god och i princip samma 

relation som till de övriga fyra. Detta eftersom att vi till en början hade en faktiskt kontakt via 

telefon med kanske framförallt för att kontakten via e-post fungerat enkelt och smidigt utan 

några större svårigheter eller tolkningsproblem.  

   Jag har i min analysmetod snarast använt mig av vad man i kvalitativ analys kallar för icke-

taxomoni och då i form av berättelser.10 Jag har helt enkelt försökt föra samman de olika 

intervjuerna för att se likheter och olikheter och därigenom kunna skapa sammanhang och 

beskrivningar som ger mig svar på mina frågor. Genom att läsa och försöka förstå och tolka 

respondenternas svar har jag försökt att finna en gemensam linje mellan de olika individerna 

                                                 
10 Föreläsning den 2/9 2005 vid Linköpings universitet med Andrzej Szklarski  
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vilken besvarar frågeställningarna. Genom att beskriva samma typ av exempel har jag enkelt 

kunna dra den röda tråden och finna gemensamhetsgrunderna och olikheterna mellan de fem 

lärarna.  

 

1.5.1 Presentation av intervjuade lärare 

 

   Lärare 1: Manlig lärare utexaminerad från lärarhögskolan i Uppsala 1968. Han var 

grundskollärare fram tills 1973 och arbetade därefter några år på gymnasium i Karlstad. Yrket 

ledde honom sedan in på banan som lektor och studierektor, i perioder, i Arboga på en 

gymnasieskola. Därefter var han ItIS-handledare mellan 1999-2002 för att sedan återvända till 

ordinarie lärartjänst och han är dessutom sedan två årtionden läroboksförfattare.    

Kontakt via telefon den 1 juni 2005 och därefter e-postintervju 

  

   Lärare 2: Manlig lärare utexaminerad 1967. Han arbetade som mellanstadielärare innan han 

på 1970-talet vidareutbildade sig till gymnasielärare. Därefter arbetade han först på högstadiet 

och från 1981 har han arbetat mestadels med komvux men även lite på gymnasiet innan 

pension 2004.  

En personlig intervju hölls den 25 maj 2005 på Nyströmska skolans bibliotek. 

 

   Lärare 3: Manlig lärare utexaminerad 1963 och som sedan arbetat på alla stadier, bland 

annat mellan 1967-1975 på högstadiet och 11 år på komvux. Han har även arbetat på svensk 

skola i Spanien samt som rektor och lärarutbildare på universitetet på 1990-talet.  

En telefonintervju hölls den 1 juni 2005 

 

   Lärare 4: Kvinnlig lärare utexaminerad 1979 från lärarhögskolan. Hon arbetade under 8 år i 

grundskolan för att sedan 1986 börja arbeta som gymnasielärare. Detta fortsatte hon med till 

år 2000. Efter detta har hon omväxlande undervisat gymnasieelever, vuxenstuderande och 

arbetat med diverse forskning och rapporter inom skolvärlden. 

En personlig intervju hölls den 15 juni 2005 i lärarinnans hem. 
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   Lärare 5: Manliga lärare som utexaminerades från ämneslärarutbildningen 1969 med en 

filosofie magister från Lund som grund att stå på. Han arbetade sedan i 27 år på högstadiet 

men har de senaste 9 åren arbetat på gymnasieskola med ett litet inslag av vuxenutbildning. 

En personlig intervju med endast läraren och mig själv närvarande hölls den 1 juni 2005 i 

Nyströmska skolans cafeteria. 
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2.0 Forskningsläge 
 

   Hans Albin Larsson har i sin bok Barnet kastades ut med badvattnet: Historien om hur 

skolans historieundervisning närmast blev historia gjorde en ingående beskrivning över 

förändringarna som skett för historien som ämne både gällande innehåll, betydelse och 

utrymme i undervisningen.  

   Larsson kommer fram till att historieämnet under hela 1900-talet fått en allt mindre del av 

den totala undervisningstiden i skolan.11Larsson pekar också på källkritikens allt större tyngd 

inom ämnet.12 Larsson har även undersökt historielärarnas inställning till sitt ämne och hur 

det behandlas av makthavarna. Han kan konstatera att aktiviteten och kampen för att återge 

ämnet dess forna betydelse ökat under 1990-talet.13 Han konstaterar även att ämnets innehåll 

förändrats över tid mot att innehålla alltmer betoning på senare historia samt att 

detaljstyrningen minskat.14  

   Anders Magnussons avhandling Lärarkunskapens uttryck: -en studie av lärares 

självförståelse och vardagspraktik utkom 1998. I denna har han undersökt ett antal lärare 

genom intervjuer och observationer och deras syn på sig själva.  Han har i denna 

undersökning försökt att ringa in självförståelsen till begreppen lärarens identitet, kunskap 

och kunskapsutveckling. En av Magnussons slutsatser är att läraren tycks utvecklas i 

informella sammanhang, i samvaro med kollegor, vid egen planering, hemma eller kanske i 

personalrummet.15   

   En nyligen utgiven enkätundersökning av skolverket, Hur används kursplaner i skolan? – 

några resultat från en enkätundersökning 2004, konstaterar att lärare, åtminstone om man får 

tro enkäten, använder sig aktivt av kursplanerna och att de visar kursplanerna för sina 

elever.16 I undersökningen ingår lärare utvalda efter olika ämnen. Lärarna undervisar samtliga 

                                                 
11 Larsson 2001 s. 49 
12 ibid s. 59 
13 ibid s. 63 ff 
14 ibid s. 84ff 
15 Magnusson 1998 s. 89 f 
16 Skolverket 2004 s. 8 
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i ämnet fordon, fysik, idrott, omvårdnad, svenska eller teknikutveckling. Enkäten 

postdistribuerades.17  

   I undersökningen framkommer att lärarna i stor utsträckning använder sig av kursplanen 

samt att läroplanens mål är en viktig utgångspunkt. Styrdokumenten i stort anses som viktiga. 

Synen på huruvida dokumenten är bra eller dåliga eller lättolkade eller svårtolkade är mer 

splittrad men klart är ändå att dokumentet i sig är bra även om omformuleringar eller 

omarbetningar på olika områden önskas av en del lärare.18  

   Avslutningsvis vill jag också ta upp examensarbetet Historieämnet i gymnasieskolan: En 

studie av historieämnets förändringar i de gällande läroplanerna 1965-1994. Detta är titeln 

på Jonas Erikssons examensarbete utkommet 2005. I sitt examensarbete beskriver Eriksson 

hur de tre senaste läroplanerna har uppkommit och sett ut. Men också hur historieämnet i 

dessa och i de tillhörande kursplanerna har förändrats över tid. Eriksson väljer att lägga ut 

vissa jämförelsepunkter i former av olika begrepp såsom historiemedvetenhet och identitet för 

att lättare sätta sig in i, tolka och jämföra dokumenten. Slutsatsen Eriksson drar är att 

förändringar skett och att de största inträffade med läroplanen utkommen 1994. För 

historieämnet har t.ex. vikten av källkritik bara ökat.19      

 

                                                 
17 Skolverket 2004 s. 3 ff 
18 ibid s. 9ff 
19 Eriksson 2005 
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3.0 Svenska skolans utveckling: en kortfattad översikt av       
organisationen från första början fram tills idag  
 

   Sedan 1200-talet hade det i Sverige funnits ett, vad man kan kalla för, organiserat 

skolväsende.20 Utvecklingen har dock varit mycket långsam och på grund av kyrkans 

inflytande över skolans struktur och vad som skulle studeras dröjde det ända till 1800-talet 

innan någon egentlig reform kunde genomföras.21 Diskussioner om en gemensam skola för 

pojkar och flickor, en skola för fortsatta studier och en skola för alla samhällsklasser fördes 

och små förändringar genomfördes kontinuerligt. Detta ledde fram till enhetsskolan och 

läroplanerna från år 1965 och 1970.22  

   Grunden till dagens skolväsende lades 1989 då skolan kommunaliserades men kanske 

främst 1994 då den nya läroplanen med helt andra friheter kom. Det är på denna grund som 

dagens skola står och som de intervjuade lärarna måste förstås utifrån. Skolan idag har en rad 

olika styrdokument från olika instanser att rätta sig efter och ta ställning till.23   

   Gymnasieskolan har idag många olika dokument att ta hänsyn till och styras efter. 

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna för utbildning i alla former och dess 

riktlinjer. Gymnasieförordningen förtydligar sedan detta genom att förtydliga vilka ämnen 

som skolan skall undervisa i samt dess omfång. För denna spelar även Förordningen för 

kommunala vuxenutbildningen en viss roll. Läroplanen, vilken uppsatsen kretsar kring står för 

den enskilda skolans grundmålar. Denna innehåller värdegrunden och mål och riktlinjer för 

verksamheten. Utöver dessa finns det programmål vilka talar om vad de olika 

gymnasieprogrammen ska syfta till. Tätt sammanlänkade med läroplanen står kursplanen. 

Dessa talar om vilka verktyg eleven skall få med sig ut snarare än vilken fakta en kurs skall 

leverera och de vilar tungt på läroplanens ord. Dessutom finns det förutom redan nämnda 

dokument också betygskriterier och lokala styrdokument, i vilka skolan utifrån de statliga 

                                                 
20 Egidius s. 185 
21 ibid  s. 191 ff 
22 Larsson 2001 s. 22 ff 
23 ibid s. 29 ff 
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dokumenten skall sätta upp tydliga föreskrifter och regler över vad som gäller inom den egna 

kommunen. Detta kan innefatta t.ex. hur resurser ska användas eller hur kriterier ska tolkas.24  

   I det praktiska arbetet som lärare är det inte möjligt att hela tiden ta hänsyn till samtliga 

dessa dokument utan ett urval måste ske. Därför får varje lärare istället se till att vara 

medveten om vad som står i dokumenten men inrikta sig på de viktigaste av dem. ”Eftersom 

läroplanens mål redan finns inbakade (speglade men inte upprepade) i programmål och 

kursplaner, kommer en lärare som följer kursplanen också automatiskt att följa 

läroplanen[…]”.25Betydelsen av den enskilda lärarens tolkningar och preferenser får därför 

mycket stor betydelse. Läraren formar sin egen lärarkunskap med allt vad det innebär av 

ställningstaganden, undervisningsmetoder och idéer.26Valet för mig av läroplaner och 

kursplaner som undersökningsgrund för denna rapport var utifrån detta ganska enkelt således.  

  

3.1 Svenska skolans utveckling: Läroplanernas och kursplanernas utveckling  

    

   De verkligt stora förändringarna inom skolan började man inte arbeta med förrän en bit in 

på 1900-talet. Detta arbete ledde till den omstörtande 1965 års läroplan för gymnasiet. Denna 

skulle vara grunden för den nya gymnasieskolan och var början till en helt ny skola. En ny 

skolepok fick sin utgångspunkt genom denna läroplan. Diskussionen och reformviljan 

fortsatte dock och ytterligare förändringar genomfördes 1968 då enhetsskolan uppkom. Till 

denna nya skolform utkom 1970 en ny läroplan. Denna var sedan gällande under en lång tid 

framöver, ändå till dagens läroplan från år 1994.27 Inom dessa tre skilda läroplaner finner vi 

en hel del olikheter men även likheter. En kort beskrivning är att läroplanen från 1965 var 

riktlinjerna för gymnasiet innan enhetsskolan genomfördes, 1970 års läroplan reglerar just 

enhetsskolan medan den nu gällande läroplanen (Läroplanen för de frivilliga skolformerna, 

                                                 
24 Skolverket 2004 s. 6ff 
25 Skolverket 2004 s. 13 
26 Magnusson 1998 s. 89 
27 Eriksson 2005, s. 8f 



 

 

 

19

Lpf94) tar större avstånd från de tidigare genom att förespråka målstyrning istället för 

detaljstyrning.28 

 

  3.2 Gymnasiets läroplan och kursplaner från 1965 

 

   I läroplanen  från 1965 presenterades en hel del nya tankar om såväl skolan som eleven och 

hur dessa två skall mötas och interagera. Skolan skall ansvara för den sociala fostran av 

eleven och vara en fortsättning på grundskolan för att sedan kunna leda direkt till arbete eller 

fortsatta studier på universitet och högskola. Skolan får ett ökar ansvar för att lära ut kritiskt 

tänkande samt skall bli en större del av samhällslivet. 29  

   I läroplanen ingår även en detaljerad instruktion till läraren om hur kursplanera ska läsas, 

undervisning planeras och betyg sättas och bedömas. Kursplanerna tar specifikt upp vad som 

ska presenteras. För historieämnet gäller en ingående beskrivning om vilka epoker som ska 

tas upp och hur detta ska genomföras samt examineras. Historieämnets roll i skolan och för 

eleverna presenteras som viktigt för att leva upp till den av läroplanen fastställda förmågan till 

förståelse och engagemang för andra människor. Förståelsen är dock inte kunskapens centrum 

utan snarare det finkorniga sandpappret med vilken kunskapen också skall kunna slipas. 

Historia har helt enkelt blivit vikigt i ett internationellt sammanhang. 30  Historien ska för 

eleven bli ett sätt att förstå nutiden. Genom att läsa om det förgångna ska eleven kunna göra 

tolkningar och analyser av den egna samtiden. Eleven skall förstå sambandet mellan 

gårdagen, dagen och morgondagen och de historiska och kulturella händelserna och den 

utveckling som skett. Eleven ska dessutom kunna behärska historiska stoff och se olika 

historiska synsätt.31 

 

                                                 
28 Eriksson 2005 s. 18 
29 Eriksson 2005 s. 21 
30 ibid s. 22f 
31 ibid s. 24 
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3.3 1970 års läroplan och kursplan 

 

   Skillnaden mellan den tidigare läroplanen från 1965 och denna är i många delar väldigt 

liten. Gymnasiet ska även här ses som grundskolans förlängning och institution för en större 

och djupare kunskapsbas för eleven. Nytt för 1970 års läroplan är att objektiviteten markeras 

ännu tydligare.32 Under de kommande 15 åren reviderar man två gånger den ursprungliga 

läroplanen från 1970 men inga större omvälvningar genomförs. Vid den sista revideringen 

1983 ändrar man och lägger till mål och moment för historieämnet. För historieämnet gäller 

under 1970 års läroplan samma fokus mot internationell förståelse. Men det utökas till att 

innehålla förutom förståelse t.ex. solidaritet och samhörighet. Historieundervisningen skall 

ses som ett verktyg för att förstå och kunna förändra samtiden. Eleven ska kunna se 

kausalsambanden och lära sig källkritik och betydelsen därutav. Makthavarnas tryck på 

detaljstyrning minskar något men knappast tillräckligt för att ge någon praktisk skillnad 

eftersom att krav finns på detta för att eleven ska få ett överblickande perspektiv. Ord som 

analys, jämförelse och sammanfattning hör alla ihop med målet om självständiga individer. 

Eleven ska helt enkelt utifrån olika historiska material via dessa begrepp lära och ta del av 

samhället och varför det ser ut som det gör. Nutiden och framtiden ska göras klar och tydbar 

för eleven genom historien. 33    

 

 3.4 1994 års läroplan och kursplan 

 

   För alla inblandade i skolans verksamhet oavsett om detta är som elev, lärare, rektor, 

kommun eller förälder innebar 1994 års läroplan och kursplaner en stor förändring och 

uppryckande omvälvning. Den numera gällande läroplanen innebar en total brytning med det 

gamla tankesättet. I detta dokument trycks det hårt på den värdegrund vilken hela 

skolsystemet ska stå på. De demokratiska värderingarna som ska råda och föras vidare till 

eleverna. Undervisningen ska vara individanpassad och förståelsen för sin omgivning är bland 

det viktigaste skolan har att förmedla och lära ut. Nytt är också den målindelning vilken 
                                                 
32 Eriksson 2005 s. 25 
33 ibid s. 27 f 
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skolan nu ska arbeta efter. Varje elev ska med skolans hjälp uppnå visa mål vilka inte är 

faktarelaterade utan samtliga kan ses som verktyg med vilka eleven ska ta del av och tyda 

livet och dess innehåll genom.34  

   Historieämnet får här en ganska central roll. Genom historien ska eleven ges förmågan till 

förståelse för andra människor och kulturer med även stärka den egna identiteten samt 

förbättra samarbetet mellan kulturer. Historieämnet ska fortfarande vara en del av förmågan 

att förstå samtiden men tyngden på begreppen källkritik och analytiskt tänkande har ökat 

markant.35  

   Sammanfattningsvis kan sägas att de senaste läroplanerna och kursplanerna vid varje ny 

utgåva har medfört förändringar. Den stora förändringen kom dock i och med 1994 års 

dokument. För samtliga dokumenten gäller att historiemedvetenheten varit viktig även om 

också denna hela tiden fått en starkare ställning. Betydelsen av källkritik och den källkritiska 

processen har hela tiden ökat från 1965 då det knappt berörs fram tills idag då historieämnet i 

mångt och mycket är just källkritisk förmåga. Vi har också gått från en centralt detaljstyrd 

skola med tydliga direktiv för hur undervisning, planering och betygsättning skall gå till fram 

till dagens skola med ansvaret vilande på skolan, skolområdet eller den enskilda läraren. Det 

är upp till varje lärare att tillsammans med kollegor och elever besluta vad som skall tas upp 

och hur mål, kriterier och examinationer skall gå till och tolkas.36 Förändringar kan alltså 

spåras i fråga om innehållet för ämnet historia, examinationens utförande, betygens 

bedömningsgrund och betydelse, begreppen som förståelse, historiemedvetenhet, källkritik 

och analys har fått en ökad betydelse, samt lärarens och elevernas möjligheter till att själva 

bestämma innehållet i kurserna har ökat mycket. Utifrån dessa kan jag således ställa frågor 

och mäta de uppmärksammade förändringarna hos de utvalda historielärarna. Jag valde att för 

de första tre frågorna koncentrera mig och respondenterna på förändringarna som skett över 

tid utifrån deras egen tolkning om medvetenheten kring dem samt att fästa upp detta på olika 

hållpunkter ur läroplanerna och kursplanerna såsom till exempel innehåll i historieämnet, 

examination och betydelsen av begreppet historiemedvetenhet. Jag valde även att fästa 

uppmärksamhet på det faktum att historieämnet under årens lopp fått förminskad tid i den 
                                                 
34 Eriksson 2005  s. 29 
35 ibid  s. 30 f 
36 ibid s. 32 ff 
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totala undervisningen och via detta ta upp det nya beslutet om att göra historia till kärnämne. 

Riksdagen har beslutat om att från 2007 införa historieämnet som ett kärnämne37. Detta för att 

kunna se hur lärarna följer den pågående utvecklingen vilket, en dag, kan komma att bli nya 

direktiv.        

 

 

                                                 
37 Skolverket 2004 s. 46f 



 

 

 

23

4.0 Intervjuundersökningen  
 

   Resultatet av de olika intervjuerna kommer att presenteras utifrån de olika 

frågeställningarna. Jag har valt att göra korta sammanfattningar av vad som framkommit 

under varje enskild intervju och peka på tydliga drag vilka framkommit hos flera av 

respondenterna. Presentation av samtliga lärare återfinns under delkapitel 1.5.1. Där framgår 

även numreringen för varje enskild lärare och dennes bakgrund. Samma numrering kommer 

att användas i detta kapitel. Frågorna i intervjuguiden skiljer sig lite i formulering får de 

nedan presenterade men innebörden är den samma. Jag har helt enkelt valt att nedan 

förtydliga mina frågor i text såsom jag vid intervjuerna förtydligade dem i ord. 

 

4.1 Fråga 1 a: Hur upplever du att Historieämnet förändrats över tid? Hur har 

läroplaner och kursplaner, när det kommit nya från 1960-talet och framåt, påverkat det 

praktiska arbetet? 

 

      Lärare 1 svarar spontant att historia numera innebär mindre kungar och krig, inte lika 

mycket politisk historia, medan socialhistoria, kvinnohistoria, miljöhistoria och till och med 

teknikhistoria fått mer plats. Detta trots att historia som ämne fått färre timmar till förfogande, 

vilket ju också är ett fenomen som följt samtliga nya styrdokument genom åren. Lärare 1 

påpekar också att den nuvarande läroplanen är mycket mindre styrande än de tidigare. Han 

framhåller dock att även om allt idag är förhandlingsbart så styr traditionen fortfarande ganska 

mycket av vad som sker och undervisas i och om. Lärare 1 säger också att kursplanen inte 

påverkar i tillräckligt stor utsträckning utan snarare används alldeles för lite. Han säger att: ” 

Skolverket tar inte chansen att påverka via kursplanerna.”38 

 

   Lärare 2 är mestadels positiv till de förändringar som skett under den angivna tiden. Han 

säger att man hela tiden måste vara beredd på att förändra sig. Läraren menar att samtliga 

läroplaner fört med sig såväl bra som dåliga förändringar och att lärarkollegiet i mångt och 

                                                 
38 telefonkontakt den 1 juni 2005 och därefter e-post intervju  
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mycket lyckats med att föra vidare det positiva. Lärare 2 menar att den största skillnaden 

mellan de tidigare dokumenten och det nuvarande är kunskapssynen. Förändringarna som 

genomförts har haft en vidgad kunskap i blicken och numera existerar denna möjlighet. Han 

menar att den egna yrkespersonen inte förändras men att kurserna och innehållet gjort det 

över tid. Dagens skola kräver t.ex. mer ”aktiv närvaro” av samtliga och detta är en av de saker 

som lärare och skolan lyckats implementera.39  

 

   Lärare 3 menar att skillnaden mellan historieämnet nu och innan 1994 är mycket stor. Han 

säger att läroplanerna innan Lpf94 var ”tjocka biblar” med beskrivningar över hur 

undervisning och skola skulle skötas. Numera är det upp till varje skola och lärare att lista ut 

vad som krävs för att uppnå de uppställda målen med varje ämne. Han menar att förändringar 

mot denna utveckling har skett i ministeg under tiden mellan 1965-1994 men att den nu 

gällande läroplanen var explosionsartad. Läraren säger att styrdokumentens innehåll alltid bör 

efterstävas att åtföljas men säger i samma mening att de nu uppställda kraven på 

historieämnet är så stora att ingen egentligen kan leva upp till dem. Krav som t.ex. 

historiemedvetenhet har under årens lopp ökat för att idag ha sådana proportioner att ingen på 

gymnasiet har någon faktisk möjlighet att nå den.40   

      

   Lärare 4 säger att förändringen mellan läroplanen från 1970 och den från 1994 var att 

stoffkravet försvann och att begreppet historiemedvetenhet förstärktes. Hon hävdar att 

arbetsmetoden som hade använts i hennes klassrum redan från första början var det sätt som 

beskrivs i Lpf94. Förändringen från den gamla till nu gällande läroplanen blev därför för 

läraren liten eller ingen alls. Snarare kändes steget som en vinst och bekräftelse på att det 

valda arbetssättet var rätt och riktigt. Hon menar att medvetenheten om detta blev mycket 

större vid genomgång av läroplanen från 1994 eftersom att upptäckten om att inga 

förändringar var nödvändiga då gjordes.41  

 

                                                 
39 personlig intervju den 25 maj 2005 
40 telefonintervju den 1 juni 2005 
41 personlig intervju den 15 juni 2005 
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   Lärare 5 bytte vid tiden för introduktionen av läroplanen från 1994 arbete och gick då från 

högstadienivå till en gymnasieskola. Detta innebar för läraren en stor förändring och 

innebörden av Lpf94 för det praktiska arbetet blev därför att en total förändring skedde. Detta 

förstärktes dock av stadiebytet påpekar läraren. Konsekvenserna av den nu gällande 

läroplanen i jämförelse med de tidigare var stor. Även om förändringar genomfördes även vid 

1970 års läroplan kan de inte jämföras med dessa. Historieämnet fick nytt innehåll och en 

annan utgångspunkt i och med markeringen av kvalitativa mål säger lärare 5. ”Prov fick göras 

om och bedömningen blev annorlunda”. Han säger att det förändrades från detalj till helhet 

och att betydelsen av förståelsen kontra mer mätbara fakta ökade mycket. Lpf94 innebar stora 

förändringar för lärare 5 både i yrkesrollen och för ämnet. Han understryker dock att han 

genomförde ett stadiebyte samtidigt.42    

   Sammanfattningsvis kan alltså sägas att samtliga lärare kan se förändringar över tid och att 

förändringarna inneburit större valfrihet, mindre detaljer och större krav på t.ex. 

historiemedvetenhet. Lärarna är också överens om att historieämnet förändrats till sin karaktär 

och att undervisningen numera bedrivs på ett annorlunda vis. Denna utveckling har pågått 

under en lång tid men lärarna säger att läroplanen från 1994 förde med sig en stor och tydligt 

markerad förändring som inte fanns tidigare. 

 

4.2 Fråga 1 b: Tycker du att läroplanerna/kursplanerna varit lättillgängliga? Har de 

varit lätta att förstå och applicera? Har du kunnat använda dem?  

 

   Lärare 1 säger att läroplanerna och kursplanerna är mycket lättillgängliga. Detta eftersom att 

de finns utgivna i ett antal olika former men kanske framförallt för att de så enkelt kan hämtas 

på skolverkets hemsida. När vi börjar tala om förståelse och möjligheten att applicera 

läroplanerna och kursplanerna på verkligheten säger dock lärare 1 att betydligt större 

svårigheter finns. Han menar att det inte spelar någon roll hur många gånger man läser 

dokumenten det slutar alltid med att de får stoppas undan eftersom de inte är tydliga nog. 

                                                 
42 personlig intervju den 1 juni 2005 
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Läraren tycker inte att de ger någon konkret information utan att tolkningsutrymmet är så 

brett att skillnaderna mellan tolkningarna gör att dokumenten passar bäst i skrivbordslådan.43  

   

 Lärare 2 säger att han ser på dokumenten som ”ofärdiga mallar”. Läraren menar att var och 

en måste göra sin egen tolkning och sedan applicera den på undervisningen. Han säger också 

att ingen av läroplanerna eller kursplanerna har varit direkt svåra att förstå men att det som 

inte varit bra i dem utifrån den egna personen helt enkelt nonchalerats. Han menar att alla 

måste vara sig själva närmast och därmed ta ut delar som är möjliga att foga samman med den 

helhet som i dåläget existerar. Läraren menar att kollegiet sedan får jämka sig samman genom 

diskussioner i en aktiv lärarkår. Genom dessa kan ytterligare förtydliganden göras.44 

    

   Lärare 3 säger att läroplanerna och kursplanerna generellt varit lättillgängliga men att de 

tidigare läroplanerna var biblar som diskuterades under studiedagar och som därmed fördes ut 

till den enskilde men att de åtminstone var en gemensamhetsgrund att stå på för den egna 

skolenheten. När sedan läroplanen och kursplanerna från 1994 sjösattes kastades de 

omvälvande förändringarna ut från makthavarna utan att någon egentlig utbildning av lärarna 

på fältet skedde. Han menar att förändringarna är bra och att de i sig inte är svåra att förstå 

men att de i jämförelse med det tidigare blev svårt att sammanlänka de olika delarna i 

styrdokumenten efter 1994. Därför måste utbildning och diskussion komma till stånd mer 

organiserat uppifrån. Dessutom menar läraren att anvisningarna för en del saker t.ex. 

betygskriterier är så otydliga att skillnaden mellan hur betygen sätts blir så stora att man inte 

kan kalla det en lika skola för alla.45 

 

   Lärare 4 menar att läroplanerna och kursplanerna är tydliga med vad som ska ingå i 

undervisningen men att kraven och riktlinjerna är så stora att tid inte finns att efterleva dem. 

Hon tar kravet på förståelse och kunskap om historiemedvetenhet som exempel. Ett krav 

vilket läraren påpekar hela tiden ökat för varje ny läroplan, men tid inte getts till att verkligen 

                                                 
43 telefonkontakt den 1 juni 2005 och därefter e-post intervju 
44 personlig intervju den 25 maj 2005 
45 pelefonintervju den 1 juni 2005 
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föra ut till eleverna. Läraren säger också att läroplanerna och kursplanerna som material är 

enkla att ta del av och få fram men att de är mycket svårtillgängliga att föra in i 

undervisningen och att applicera på den egna yrkespersonen på grund av 

tolkningsmöjligheterna.46  

 

   Lärare 5 säger att läroplanen från 1965 var relativt lättillgänglig och att denna ytterligare 

fördes ut med hjälp av nya läromedel vilka utkom då. Läraren menar dock att denna 

lättillgänglighet försvann något med läroplanen från 1970 och de reformer på denna som 

fanns. Läraren upplevde det som att ”överheten kom in och skulle bestämma allt”. Detta förde 

med sig svårigheter och motvilja mot läroplanen.  Läraren menar vidare att läroplanen och 

kursplanen från 1994 kunde införas med större samarbetsvilja och även om den 

omkullkastade allt kunde man förstå den. Denna förståelse grundar sig dock mycket på att 

varje skola fick göra en egen tolkning vilken diskuterades fram av representanter. Detta ledde 

självklart till skillnader mellan skolor.47 

   Sammanfattningsvis anser lärarna att läroplanerna är lättillgängliga. Skillnaderna mellan 

dem över tid har registrerats och att de tidigare gedigna ”biblarna” nu blivit en mindre massa 

men som samtidigt ger så stora tolkningsutrymmen att de delvis blivit värdelösa. Den positiva 

sidan av detta är dock att möjligheter till personlig tolkning är mycket stora. En gemensam 

ståndpunkt är även att läroplanen och kursplanen på grund av dess tolkningsmöjligheter såväl 

bör som ska diskuteras av kollegiet för att tydligare direktiv ska framkomma. Lärarna 

efterlyser mer av detta och då kanske i form av strukturerade studiedagar med utomstående 

närvarande. De möjligheter som skapats via Lpf94 och dess kursplaner kan inte fullt ut 

användas eftersom att tolkningen ofta är mycket svår att göra. Detta gör att de gamla 

läroplanerna visserligen inte ses som bättre men de var åtminstone lättare att skapa ”en lika 

skola för alla” utifrån.  

 

                                                 
46 personlig intervju den 15 juni 2005 
47 personlig intervju den 1 juni 2005 
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4.3 Fråga 2: Hur har ditt praktiserande/arbete/undervisning förändrats över tid med 

exempelvis arbete kring källkritik och analys, innehåll, examination och betygsättning 

och bedömning? Har detta skett medvetet eller omedvetet gentemot läroplanerna och 

kursplanerna? 

   

   Lärare 1 säger att den yrkesperson som började sin karriär för 30 år sedan inte kan jämföras 

med den yrkesperson som står i klassrummet idag. Han ger exemplet om franska revolutionen 

som förr tog fyra lektioner men som idag tar ca 18 minuter att föra ut till eleverna. Läraren 

menar att allt mer, genom tvång, valts bort över tiden. Allt för att väsentligheterna skall nå ut. 

Han säger att arbetet kring källkritik och analys ökat men att det förs in i små portioner när 

det passar. Innehållet i historieämnet har förändrats så att man numera börjar undervisningen 

någon gång på 1500-talet. Gällande examinationen ser läraren stora skillnader. Förr använde 

läraren sig av detaljfrågor medan dessa idag knappast existerar och de djupa 

förståelsefrågorna tagit plats. Läraren säger dessutom att man idag till och med kan låta boken 

vara med på provet för att eleverna ska få med sig förståelsen och inte fakta. Betygsättningen 

menar han har blivit svårare och mer otydlig. Kraven är så stora och tolkningsmöjligheterna 

så många att läraren menar att betyget Mycket Väl Godkänt i stort sett är omöjligt att få 

egentligen. I samma andetag säger han ”jag gör så gott jag kan med betygssättningen –vilket 

blla (min tolkning av ordet är ”skitsnack”). Det betyder att jag hänger med den inflation som 

råder”.48 

 

   Lärare 2 menar att det finns stora förändringar som skett över tid. Historia blev i och med 

1994 års läroplan och kursplan roligare. Ämnet fick tillåtelse att sväva i och med att 

detaljstyrningen minskade. Betoningen på elevens ansvar och delaktighet har även den ökat 

säger läraren och detta har lett till ett utvecklande samspel mellan elev och lärare där 

gemensamma intressepunkter kan tas upp. Läraren menar att vikten och utrymmet för 

källkritik och analys har ökat ändå från 1965 och framåt. Läraren säger också att 

examinationen och innehållet i historieämnet bestäms av betygskriterierna och sedan Lpf94 

har detta förändrats radikalt. Kraven på elevens aktivitet och ansvar gör att skillnaden från 

                                                 
48 telefonkontakt den 1 juni 2005 och därefter e-post intervju 
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tidigare och tidigare förändringar är väldigt stor. De nya betoningarna ger ett nästan helt nytt 

ämne. Nya möjligheter men också krav på samspel mellan elever och lärare samt elevernas 

uttalade rättigheter om medbestämmande gör att historieämnet efter 1994 fått en helt ny 

karaktär.49 

 

    Lärare 3 ser stora skillnader från 1965 och fram till 1994 och menar att en medveten 

anpassning till detta skett under årens lopp. Speciellt på senare tid med den nya läroplanen 

upplever han att han arbetat ännu mer medvetet utifrån läroplanen. Han menar att chocken 

från 1994 ledde till en ökad medvetenhet hos samtliga lärare men definitivt hos honom själv. 

Från Lpf94 har allt förändrats. Tidigare skedde små långsamma förändringar gällande t.ex. 

examinationen. Men från Lpf94 har en stor förändring skett gällande allt. Innehållet i kursen 

har förändrats, examinationer har förändrats för att kunna anpassas till de nya 

betygskriterierna och arbete med källkritik och analys har ökat markant även om en sådan 

ökning kan spåras sakta men säkert sedan länge. Helheten och sambanden har fått en mycket 

större plats inom historieämnet och detaljerna lämnas därhän. Vikten av att koppla till 

verkligheten och se till elevernas aktivitet och egenansvar har också ökat. Allt detta nya har 

krävt en mycket stor medvetenhet av lärarkåren säger han.50    

 

   Lärare 4 säger att kraven på historieämnet och historielärare har ökat över tid. De nya 

betoningarna som framkommit i Lpf94 kräver en mycket stor medvetenhet. Hon anser därför 

att samtalen mellan lärare, skolor och instanser borde vara mycket större. 

Tolkningsmöjligheterna som finns borde medför större samarbete både vertikalt och 

horisontellt speciellt inom organisationen men även utanför den etablerade skolan. Läraren 

menar dock att de examinationssätt som används i hennes klassrum inte förändrats direkt. 

Läraren menar att hon alltid provar på olika saker och dessutom välkomnas att traditionella 

prov nu i praktiken i stort sett är omöjliga eftersom att kraven är alltför stora för att sådana ska 

kunna leva upp till dem. Hon menar också att innehållet i kurserna alltid varit föränderligt 

eftersom att varje ny kull för med sig sina idéer, intressen och förutsättningar. Elevernas 
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insats är alltid avgörande men läraren välkomnar även här frånvaron av detaljstyrning. 

Källkritiken och analysen har alltid spelat en viktig roll men den har ökat över tid och för 

dagens samhälle och skola är det bland det viktigaste som finns menar hon.51 

 

   Lärare 5 säger att tyngdpunkten mer tydligt förskjutits mot kvalité istället för kvantitet 

sedan läroplanen och kursplanerna från 1994 blev ett faktum. Detta har lett till att proven i det 

närmaste försvunnit och elevarbeten som förr var relativt ovanliga idag står för lejonparten av 

examinationerna. Han menar att det mellan 1965 och 1970 års läroplan och kursplan inte går 

att spåra några direkta skillnader i innehållet på kurserna. Då presenterades ämnet 

kronologiskt medan man idag gör nedslag här och var utifrån intresse och möjligheter. 

Läraren menar att kursen numera aldrig ser likadan ut utan att elevkombinationen och 

samarbetet mellan lärare och elev skapar nya kurser varje gång. Även arbetet med källkritik 

och analys har ständigt ökat för att få en enorm betydelse 1994. Han menar utifrån allt detta 

att en medvetenhet om läroplanerna och kursplanerna alltid funnits men att den ökat mycket 

från 1994 och framåt.52 

   Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga lärare är eniga om att stora förändringar 

skett över tid och framförallt med läroplanen och kursplanen från 1994. Skillnader i 

undervisningen kan spåras på alla plan till exempelvis vad gäller innehåll och examination. 

Lärarna är också ganska överens om att medvetenheten kring läroplanerna och dess innehåll 

kontra undervisningen ökat och att denna ökning även den skett med införandet av Lpf94. 

Skälet till detta är de ökade kraven på allt samt de stora tolkningsmöjligheterna. 

  

4.4 Fråga 3: Vad är historiemedvetande för dig? 

 

   Lärare 1 menar att historiemedvetande är att vara medveten om att varje tid har sina 

värderingar.53     

                                                 
51 personlig intervju den 15 juni 2005 
52 personlig intervju den 1 juni 2005 
53 telefonkontakt den 1 juni 2005 och därefter e-post intervju  



 

 

 

31

 

   Lärare 2 förklarar historiemedvetenhet som nyfikenhet på varför samhället ser ut som det 

gör. Betoningen på begreppet har ökat i läroplanerna säger han och tillägger att den personliga 

tolkningen är just nyfikenhet och att sedan detta ska användas och utnyttjas i 

undervisningen.54 

 

   Lärare 3 ser på begreppet historiemedvetenhet utifrån förmågan att koppla samman dåtid, 

nutid och framtid. Eleven ska förstå att detta är en naturlig process och därmed se 

tidssammanhanget och kausalsambandet. Eleven ska kunna tänka på hur framtiden skulle 

kunna tänkas att gestalta sig och därifrån ta fram parametrar som kan påverka.55 

 

    Lärare 4 förklarar historiemedvetenhet med förmågan att kunna se hur historien påverkat 

nutiden och att kunna se sig själv i ett historiskt sammanhang. Begreppet innebär helt enkelt 

förståelse till dagens bakgrund och förståelse för varför morgondagen ser ut som den gör och 

allt detta på såväl ett lokalt som globalt plan. Dessutom ska förståelsen inför den egna 

möjligheten att påverka finnas.56 

 

   Lärare 5 menar att historiemedvetenhet är förmågan att sätta sig själv och sin tid i ett 

historiskt sammanhang. Det ska finnas förståelse för att det inte är en slump till varför världen 

ser ut som den gör och inför de processer som ledde fram till dagens situation. Samtidigt ska 

förmågan att bedöma andra utifrån den tidens värderingar och förutsättningar finnas. 

Ödmjukhet är helt enkelt ett ledord.57   

   Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna främst ser historiemedvetenhet som förmågan att 

se kausalsambanden och som ett redskap för att tolka morgondagen. Förståelse är också ett 

nyckelord när lärarna ska förklara begreppet.  

 
                                                 
54  personlig intervju den 25 maj 2005 
55  telefonintervju den 1 juni 2005 
56 personlig intervju den 15 juni 2005 
57 personlig intervju den 1 juni 2005 
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4.5 Fråga 4: Vad anser du om planerna på att göra historia till kärnämne? 

 

   Lärare 1 säger att detta är mycket positivt men att det också kräver av lärarna att våga 

förändra kursen och plocka bort stoff som förut kanske ansågs nödvändigt och är en del av 

traditionen.58 

 

   Lärare 2 säger att detta borde ha skett för länge sedan. Historieämnet som sådant är en så 

pass viktig del i finnandet av en egna identiteten att detta borde vara en självklarhet.59  

 

   Lärare 3 menar att detta är mer än välkommet. Han uttrycker bara förvåning över att vikten 

av ämnet inte tidigare blivit uppmärksammat. Han menar att i dagens samhälle med stor 

föränderlighet och impulser från omvärlden så skapar historien grunder för identiteter. 

Läraren menar att detta är baskunskaper som alla borde få ta del av för att den eftersträvade 

förståelsen ska kunna förmedlas och rotlösheten inte sprida sig.60 

 

   Lärare 4 menar att historien i detta mångfaldssamhälle för länge sen borde fått en mycket 

större och mer utvecklad roll. Hon välkomnar varmt förslaget och hoppas bara att tidsramen 

för ämnet också ska öka.61  

 

   Lärare 5 säger ”inte en dag för tidigt”. Han menar att skolan för att kunna leva upp till 

läroplaner och kursplaner med sina krav på förståelse och historiemedvetenhet måste få ett 

större utrymme för detta ämne. Men framförallt måste samtliga elever få studera ämnet. 

Källkritiska kunskaper, menar läraren, är ovärderliga i dagens samhälle och om inte annat så 

därför borde varje elev få del av historieundervisningen.62  

                                                 
58 telefonkontakt den 1 juni 2005 och därefter e-post intervju  
59 personlig intervju den 25 maj 2005 
60 telefonintervju den 1 juni 2005 
61 personlig intervju den 15 juni 2005 
62 personlig intervju den 1 juni 2005 
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   Sammanfattningsvis tycker lärarna att frågan om historia som kärnämne borde kommit fram 

för länge sedan. De anser att skolan och lärarna för att kunna leva upp till alla krav måste 

erbjuda eleverna historiekunskaper. De anser även att utan ämnet riskerar större klyftor 

mellan olika delar och deltagare i samhället att skapas och rotlösheten bli en folksjukdom. 

 

4.6 Fråga 5: Hur tror du att historieämnet kommer att förändras i framtiden? Var 

kommer betoningen att ligga? 

 

   Lärare 1 tror att den globala historien blir allt mer nödvändig men att även den svenska 

historien får en framskjuten roll för att ge rötter. Samtidigt tror läraren att EU-historia kan bli 

viktig och bör ses över men ställer sig också frågan hur man ska finna tid till detta.63 

 

   Lärare 2 tror att läroplanerna och kursplanerna över tid kommer att få allt större betydelse 

och att ämnet utifrån dessa kommer att inrikta sig allt mer mot att förmedla redskapen istället 

för faktakunskapen. Han tror också att den källkritiska diskussionen och förmågan till analys 

kommer att bli den klarast lysande stjärnan samt att intresseväckande berättelser av typ Jan 

Guillou och Herman Lindkvist kommer att spela en allt större roll för att få med eleverna.64  

 

   Läraren 3 tror att förändringar kommer att betonas och att bakgrunden därmed får en allt 

viktigare roll. Han tror även att historieämnets roll som identitetsskapare för eleverna blir 

större samt att källkritiken och analysens del av historieämnet kommer att få betydligt vidgade 

proportioner.65   

 

   Lärare 4 tror att insikten om ämnets betydelse kommer att öka och att politikerna därmed 

kommer att utöka ämnets roll och betydelse för skolan som helhet som eleven som individ.66  

                                                 
63telefonkontakt den 1 juni 2005 och därefter e-post intervju  
64 personlig intervju den 25 maj 2005 
65 telefonintervju den 1 juni 2005 
66 personlig intervju den 15 juni 2005 



 

 

 

34

 

   Lärare 5 tror att diskussionen om att göra ämnet till ett kärnämne är en vändpunkt. Den 

källkritiska förmågans betydelse kommer att öka och därmed kommer nedmonteringen av 

ämnet att få ett slut.67 

   Sammanfattningsvis tror lärarna att historia som ämne kommer att öka i betydelse för att 

möta de nya kraven från samhället. Framförallt kommer vikten av källkritisk förmåga att öka 

och ämnet får genom detta en mycket större och ökad betydelse. 

      

                                                 
67 personlig intervju den 1 juni 2005 
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5.0 Diskussion, analys och slutsatser 
 

   Syftet med denna undersökning var att belysa lärarens relation till läroplaner och 

kursplaner. Jag ville se hur denna relation förändrats och om den har förändrats över tiden 

mellan 1965 och 1994 då tre olika läroplaner med tillhörande kursplaner utkom. Målet med 

undersökningen var att studera huruvida läraren och om han eller hon var medveten om dessa 

dokument samt om de är och var villiga att ta till sig förändringar och i praktiken förändra sin 

egen yrkesperson.  

   Den röda tråden jag tycker mig se i samtliga intervjuerna som genomförts är att läroplanen 

och kursplanen i historia för dessa historielärare verkar vara viktiga dokument vilka man bör 

ta del av och försöka följa. Lärarnas inställning till dokumenten kan skilja sig i olika frågor 

men de gör ändå medvetna försök att utöva sitt yrke enligt de bestämmelser och riktlinjer som 

finns. Detta innebär således att de val och de preferenser som lärarna gör utifrån den egna 

personen till stor del utgår från någon form av professionell inställning till yrket. Precis som 

lärare 2 säger under fråga 1 b måste samtliga göra egna val som sedan får diskuteras med 

kollegiet för att kunna skapa en helhet som är byggd på en stadig och jämn grund. Det är 

lärarens skyldighet.  

   Läraren som person är en enskild individ med egna tycken och egen smak inför nya uppslag 

och direktiv samt en egen människa med egna ställningstaganden och medveten eller 

omedveten utvecklingsbana.68 De intervjuade lärarna som presenteras ovan visar tydligt i sina 

svar att de trots detta faktiskt är ett kollektiv med en gemensam grund att stå på. Självfallet 

gör de egna val vilka passar dem men via diskussioner i kollegiet och gemensamma grunder 

utifrån utbildning väljer lärarna att anse i stort samma sak om läroplanen och kursplanen. De 

anser helt enkelt att detta är viktiga dokument vilka bör få en tydlig roll i skolan. Skillnaden 

ligger istället på lärarnas åsikter gällande hur pass användbara läroplanerna och kursplanerna 

är samt hur enkla de är att tolka och applicera. Viljan till att föra ut dem och ta till sig av dem 

existerar dock hos samtliga. De skillnader som ändå finns måste sedan ses just utifrån 

framförallt individens rätt att själv ta ställning vilket ju Magnusson påpekat i sin avhandling 

men också att skillnader av naturliga skäl också uppstår i olika lärarlag, skolor och 

                                                 
68 Magnusson s. 56ff 
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kommuner.69 Dessa skillnader skapar differenser mellan lärarnas svar genom att till 

exempelvis diskussioner av olika slag givetvis utvecklas olika beroende på atmosfär, 

deltagare och rådande omständigheter. Lärare 3 säger under fråga 1 b att diskussioner mellan 

lärare och skolor är nödvändiga för att skapa förståelse och möjlighet till tolkning. 

   Lärarna visar också medvetenhet inför de faktiska förändringar som de blivit tvungna att 

genomföra genom åren för att anpassa sig till nya läroplaner och kursplaner. Eriksson har i sitt 

examensarbete tydligt visat att skillnader mellan de olika styrdokumenten från olika tider 

finns. Han kunde fastslå att olika begrepp genom olika tider haft olika tyngd samt att lärarnas 

och elevernas möjligheter till att själva bestämma förändrats.70 I kursplanen från 

linjegymnasiet 1970 står det skrivet om historieämnet att ”huvudmomentet är en kronologiskt 

upplagd kärnkurs bestående av[…]”.71 Styrdokumentet anger här tydligt vad som ska ingå i 

kursen och detta stämmer väl överens med vad lärarna själva har angivit. Samtliga lärare har 

sagt att styrningen över tid blivit mindre. Även på denna punkt ser jag att lärarna är medvetna. 

I kursplanen för historia för Lpf 94 står om ämnet ” […]ger sammanhang och bakgrund för 

hela historien från forntiden till vår tid samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag och 

fördjupningar utifrån elevernas behov och intressen. Centrala och för bildningen 

oundgängliga skeenden, företeelser och personer skall ingå”.72 Även på detta plan kan vi 

alltså se att lärarna varit uppmärksamma. Lärarna har i sina svar angivit att innehållet i kursen 

förändrats och även tagit fasta på att kursen i mångt och mycket ska styras av eleverna och 

därmed vara föränderlig från årskurs till årskurs.   

   På samma sätt som ovan är lärarna också överens om andra delar av historieundervisningen. 

De pekar på ett annorlunda sätt att examinera och ställa frågor, ett annat sätt att bedöma och 

sätta betyg samt möjligheten till tolkningar som blivit allt större och därmed skapat 

svårigheter att skapa en likvärdig skola för alla. Flera av lärarna påpekar tillexempel att 

detaljfrågor inte längre är aktuellt eller givande samt att den stora processen fått en central 

plats och detaljerna därmed kanske inte försvunnit men trätt tillbaka avsevärt från tidigare. 

Eriksson kommer fram till att förståelsen som alltid varit viktig idag blivit viktigare än 
                                                 
69 se föregående not 
70 Eriksson 2005 
71 Kursplan: Historia 1970 (Kursplan i historia för linjegymnasiet 1970,  3:e upplagan 1983) 
72 Kursplan: Historia 1994, ämnets karaktär och uppbyggnad 
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kunskapen medan skolan innan 1994 förespråkade det omvända förhållandet. Faktakunskapen 

är inte huvudmålet utan förmågan att tolka och förstå fakta, omständigheter och händelser.73 

   En intressant iakttagelse är att lärarna beskriver historiemedvetenhet med ganska olika ord 

och i vissa fall ordalag, men ändå står på en gemensam grund. Lärare 2 skiljer sig dock 

distinkt från mängden när han beskriver det som nyfikenhet på samhället.74 Övriga beskriver 

begreppet som förståelse inför tiden. Med detta menar lärarna, enligt mig, i stort sett samma 

sak nämligen kausalsambanden och förståelsen inför att olika tider har olika utgångspunkter 

och att förstå och kunna vara medveten om detta när historieämnet studeras är 

historiemedvetenhet.  

   De lärare som jag har intervjuat har visat att en stor medvetenhet finns bland historielärarna 

angående läroplanen och kursplanen och att man är villig att förändra sig till viss del. Ingen 

individ tar till sig förändringar som direkt bryter mot den egna personens ställningstaganden 

eller som anses vara dåliga. I skolverkets undersökning från 2004 framkom liknande resultat. 

I undersökningen framkommer att läroplanen och kursplanen är viktiga vid 

undervisningsplanering samt att de dessutom ses som de viktigaste dokumenten för 

gymnasielärare.75 Precis som de lärarna jag intervjuade finns således en stor medvetenhet 

kring dokumenten när yrket utövas. Enkäten visar också att de lokala bearbetningarna av 

läroplanerna och kursplanerna är av stor betydelse för varje skola och de lärarna som arbetar 

där.76 Förklaringen till att de intervjuade lärarna ser med lite olika ögon på kursplanen, 

positivt eller negativt, kan precis som jag sagt tidigare härledas till att olika kollegier 

diskuterar i olika utsträckning och med olika resultat. Enkätundersökningen visar på många 

sätt på att lärarna är medvetna om läroplanen och kursplanen. Lärarna uppger bland annat att 

de diskuterar dokumenten med eleverna, delar ut dem till elever och föräldrar samt att de 

används mer aktivt än läromedel. 77 Skolverkets undersökning för också fram en splittrad bild 

av inställningen till kursplanerna. En del tycker att kursplanerna är mycket tydliga medan 

andra säger att de är omöjliga att tolka. För att stävja denna situation önskar lärarna att fler 
                                                 
73 Eriksson 2005 s. 35f 
74 se intervjusvar fråga 3 
75 Skolverket 2005 s. 8f 
76 ibid s. 9 
77 ibid s. 10ff 
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organiserade diskussioner ska uppstå samt att diskussioner i högre grad ska finnas på de 

lokala skolorna.78 Utifrån denna undersökning och min intervjuundersökning framkommer en 

homogen bild. Lärarna i såväl skolverkets undersökning som i min specifika undersökning av 

historielärare anger att styrdokumenten är viktiga. De använder sig av dem och försöker att 

förändra sig utefter dem. Lärarna visar upp en stor medvetenhet bland annat genom att visa 

styrdokumenten för eleverna men också såsom i min undersökning genom att de 

uppmärksammat elevens utökade påverkansmöjligheter över tid. Huruvida kursplanen och 

läroplanen är bra eller dålig är en splittrad fråga. Historielärarna och lärarna i 

enkätundersökningen anger alla att dokumenten är bra men att innehållet kanske inte alltid är 

det. En gemensam ståndpunkt finns även angående dess tolkningsmöjligheter. Detta verkar 

dock vara skolbundet då visa skolor gjort egna tydliga tolkningar medan andra skolor inte 

genomfört en sådan och därmed tycker lärarna att tolkningen och användningsmöjligheterna 

försvåras radikalt.  

   Historielärarna i min intervjuundersökning har alla visat på att de över tiden följt med 

utvecklingen och att en vilja till att förändras funnits. Debatten kring ämnet och 

förändringarna inom skolan fortgår dock alltjämt. Fråga fyra och fem i min undersökning ger 

oss tecken på att lärarna aktivt följer denna utveckling och diskussion. Ett tecken på att de 

även tidigare gjorde samma sak och kanske över tid sakta genomförde små förändringar på 

såväl arbetsplatsen som för den egna yrkespersonen.   

   Regeringen och riksdagen har med skolverkets hjälp de senaste åren på olika sätt försökt att 

vidareutveckla läroplanen och kursplanen från 1994. År 2000 tillsattes av regeringen en 

kommitté för att undersöka hur en utveckling kunde ske. Detta ledde bland annat till att 

regeringen 2004 i en proposition till riksdagen föreslog att historia ska bli ett kärnämne.79 I 

och med att riksdagen antog propositionen, även om delar fortfarande måste omarbetas, gav 

regeringen via utbildningsdepartementet skolverket i uppgift att till den 1 januari 2006 

förbereda en del förändringar och då kunna redovisa dessa. Dessa förändringar innebär bland 

annat att historia blir kärnämne men också att ämnets karaktär förstärks. Ämnet ska ännu 

tydligare inrikta sig mot förståelse och mer specifikt på källkritiska kunskaper och 

                                                 
78 Skolverket 2005 s. 14 ff 
79 Skolverket 2004 s. 46 f 
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analysförmåga. Dessutom förstärker man det historiska perspektivet i läroplanen som sådan.80 

Detta förtydligande och denna förstärkning av historia totalt för skolan påbörjades redan 

under senare hälften av 1990-talet och i revideringen av läroplanen och kursplanen från 1994 

år 2000 fick historieämnet ett tydliggörande angående dess vikt och vad som ska föras fram 

till eleverna.81                                  

   Om man jämför de svar som historielärarna angav under intervjuerna stämmer dessa mycket 

väl in på den bild som framförs av skolverket, regeringen och riksdagen och Hans Albin 

Larsson i hans genomgång av utvecklingen. Lärarna var mycket positiva till att historieämnet 

skulle bli kärnämne även om en del frågor angående hur detta praktiskt skulle gå till med så 

lite tid att använda uppkom. Lärarna var också eniga om tron på ämnets utveckling, då 

förståelse och källkritik nämndes av samtliga. Även i denna fråga får man därför anta att 

lärarna varit mycket medvetna då det verkar som om de följt den allmänna debatten kring 

historia som ämne och dess betydelse i skolan.  

   Sammanfattningsvis menar jag att lärarna, i varje fall historielärarna, ger en bild av att vara 

väl insatta i de dokument som betyder mest för skolan och eleverna. Lärarna verkar vara 

mottagliga för förändringar och villiga att konkret genomföra dem så länge som de själva kan 

se fördelen med förändringen eller den inte bryter mot den egna åsikten eller yrkesetiken. 

Lärarna verkar medvetna om de faktiska förändringar som skett mellan 1965 och 1994 samt 

verkar följa den dagliga debatten som fortlöpande sker. De är alla överens om att 

styrdokumenten är av stor betydelse samt att dessa bör diskuteras mellan kollegiet för att 

förtydligas. De önskar många gånger en större tydlighet eller att tolkningsredskap 

tillhandahålls från skolverket men majoriteten anser ändå att tolererbara tolkningar kan göras 

inom den egna skolan, lärarlaget eller kollegiet. De förändringar som lärarna visar prov på 

kan alla återfinnas i de gamla och den nuvarande läroplanen och de visar att kunskapen om 

den nuvarande debatten också i mångt och mycket är aktuell.           

 

 

                                                 
80 Regeringsbeslut 8, Utbildningsdepartementet 2004-09-02, U2004/3307/G 
81 Larsson 2001 s. 82 f 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 

 

1 a) Hur upplever du att Historieämnet har förändrats? I praktiken kontra i läro- och 

kursplanerna? 

 

b) Tycker du att läro- och kursplanera är lättillgängliga? Lätta att förstå och använda? 

 

2. Hur har ditt faktiska arbete (praktiserande/person/arbete/undervisning/klassrumssituation) 

förändrats? På vilket sätt? Var det medvetet eller omedvetet gentemot läroplanerna och 

kursplanerna? 

 

Ex. – arbete kring och med analys och källkritik (över tid) 

innehåll i historia som ämne 

examinationsformer 

betygssättning 

 

3. Vad är historiemedvetenhet och har detta begrepps innebörd förändrats för dig? 

 

4. Vad anser du om att göra Historieämnet till kärnämne? 

 

5. Hur tror du att ämnet i framtiden kommer att förändras? Var kommer betoningen att ligga? 

 


