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Tommie Lundquist 

FRÅN GUD OCH FOSTERLANDET TILL 
ARBETET, FREDEN OCH VÄRLDEN 
Historieämnet i den obligatoriska svenska skolans undervisnings- och 
läroplaner 1878 - 1980 
En didaktisk studie 

I. INLEDNING 

L 1 Syfte och problemdiskussion 

Genom skolans historieundervisning kan samhället sägas ge en presentation 

av sig själv, sina värderingar och sina rötter för sina nya medlemmar. I) 
Anses "rötterna", dvs. historien betydelsefull kan historieämnet förmodas 
få en framskjuten position i skolan. Ett studium av sakregistret till den nu 
gällande läroplanen för grundskolan, Lgr 80, visar, att ordet h istoria inte 
förekommer där. Under huvudrubriken Orienteringsämnen omtalas där
emot historia som ett samhällsorienterande ämne, men när de moment som 
traditionellt har innefattats i historieämnet presenteras sker det under 
rubriken Människans verksamhet - tidsperspektivet. Lgr 80 stadgar, " ... 
att undervisningen skall hjälpa eleverna att sätta in sig själva i allt större 
sammanhang i tid och rum. De skall få möjlighet att uppleva att deras eget 
liv har rötter i tidigare generationer". En närmare granskning av läro
planens kunskapsområden visar emellertid, att dessa huvudsakligen berör 
nutidsfrågor av politisk och ekonomisk art, vilket är konsekvent med tanke 
på läroplanens formulering, att " ... urvalet av kunskapsområden har skett 

med hänsyn till vårt nutida samhälle och till den kulturkrets vi tillhör". 2) 
Kunskapsområden som berör människans historia synes få stå tillbaka för 
de dagsaktuella frågorna i Lgr 80. 

Tef!13~tl!dier och ämnesintegration är honnörsord i läroplanen . Det påpekas, 
att ämnesgränsema inte skall styra hur undervisningen läggs upp och plane
ras. Ämnesundervisning får visserligen förekomma, men den ärnnesöver
gripande undervisningen tycks anses vara överlägsen, vilket inte minst 

framgår av den vikt temastudie r tillmäts. 3) År 1982 hävdades dessutom 
från auktoritativt håll , två tjänstemän i ledande befattningar på Skolöver
styrelsen, att ämnesintegration och blockläsning i själva verket var en 
nödvändig följd av formuleringarna i läroplanen och att Lgr 80 egentligen 
uteslöt ämnesbundna studier. Denna ståndpunkt har senare reviderats av 
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ansvariga myndigheter. Sålunda uttalade föredragande statsrådet i debatten 
om ny lärarutbildning år 1985, att i grundskolan får förekomma både 

ämnesanknuten och ämensövergripande undervisning. 4) 

Är dagens grundskola mer historielös än tidigare obligatoriska skolformer i 
Sverige? Har lärostoffet i historia integrerats i andra ämnen till den grad att 
ämnet riskerar att utplånas som självständigt ämne? Dessa och liknande 
frågor kan förväntas bli besvarade i föreliggande framställning. 

Undersökningen är en didaklisk studie av historieämnet såsom det presen
teras i undervisnings- och läroplanerna för den obligatoriska skolan i 
Sverige från folkskolans genomförande till nutiden. Intresset inriktas på 
de formuleringar i läroplanerna som belyser varför eleverna bör studera 
historia, vad som bör studeras samt hur detta studium skall ske. Sannolikt 
kan inte dessa didaktikens kärnfrågor skiljas från varandra utan det råder ett 
funktionellt samband mellan dem. 

Historieundervisningen i skolan har naturligtvis aldrig existerat i ett 
vakuum utan varit beroende av rådande pedagogiska och historieveten-

skapliga paradigm. 5) Undervisningen i historia kan emellertid inte enbart 
ses som återspeglingar av dessa paradigm, utan är också relaterad till en 

vidare samhällelig kontext, vilket studier av t ex Herbert Tingsten visat. 6) 
Pedagogen Håkan Andersson har i en undersökning rörande historieunder
visningen i Finland under 1800- och det tidiga 1900-talet framhållit nöd
vändigheten av att se historieundervsningen i ljuset av såväl pedagogiska och 

historievetenskapliga uppfattningar som samhällsförhållandena i stort. 7) 
I vissa fackpedagogiska framställningar kring målfrågor och läroplan 
tenderar man i stort sett att bortse från måldokumentens samhälleliga 

kontext. 8) 

Historieämnet torde i högre grad än tex de naturvetenskapliga ämnena 
kunna belysa såväl nuet som det förflutna och framtiden. Genom ett med
vetet stoffurval och metodval kan den historiska utvecklingen framställas på 
mycket skilda sätt i syfte att ge en viss bild av utvecklingens drivkrafter eller 
att teckna ett framtida samhällsideal. Historiestudiernas målsättning samt 
rekommendationer kring stoffurval och metoder blir i detta perspektiv 
synnerligen intressanta att studera, då de kan väntas belysa myndigheters 
och skoletablissemangs attityder och värderingar vid en viss tidpunkt. 
Historieundervisningen och dess mål speglar en tidsanda eller ett kultur
klimat, har Klas-Göran Karlsson påpekat i ett arbete om historieundervis 
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ningen i Ryssland/Sovjetunionen. I det perspektivet blir en scudie av sådan 

undervisning ett stycke mentalitetshistoria. 9) 

I det följande kommer undervisnings- och läroplanernas för folkskolan och 
grundskolan bestämmelser vad gäller mål, kursinnehåll, anslaget tidsut
rymme och metodiska anvisningar rörande historieämnet att undersökas i 
syfte att fastställa den kunskapsuppfattning och den historiesyn som fram
kommer i planerna samt i syfte att besvara de didaktiska grundfrågoma 
varför, vad och hur vad gäller historieämnet. 

Källmaterialet utgörs av de olika undervisnings- och läroplanerna för 
folkskolan respektive grundskolan. Dessa dokument är i detta sanunanhang 
an betrakta som kvarlevor av statens och skolmyndigheternas intentioner 
med skolans historieundervisning. 

I slutdiskussionen kommer de olika planernas mål- och metodanvisningar 
att relateras till en av den danske historiedidaktikern Sven Sodring Jensen 
presenterade systematisering av historieundervisningsteorier. Han menar, 
att man kan skilja mellan materiell historieundervisningsteori, som tar sin 
utgångspunkt i det historiska stoffet, och formell teori, som utgår från den 
enskilde elevens behov. Historieundervisning kan enligt sanune författare 
användas till att 

- bevara och förmedla ett evigt giltigt och värdefritt kulturarv. 
(objektivistisk teori) 

- utveckla givna värdefulla mänskliga egenskaper (klassisk teori) 
- utveckla det kritiska tänkandet (formell teori) 
- förstå samtiden och skapa beredskap för samhällsförändringar 

(kategorial teori). 10) 

Historia som skolämne har tidigare uppmärksammats av några forskare. I 
en artikelserie i Pedagogisk tidskrift 1911-12 avhandlas skolordningarnas 
bestämmelser om historieämnet före 1820. Svensk historieundervisning 
före Odhner har översiktligt studerats av Nils Ahnlund i en uppsats från 
1942. Debatten om historieämnet före 1820. Svensk historieundervisning 
före Odhner har översiktligt studerats av Nils Ahnlund i en uppsats från 
1942. Debatten om historieämnet och skolordningarnas bestämmelser om 
detta för f.a läroverken refereras kort av Gunnar Ander i arbetet "Att 
undervisa i historia på gymnasiet". Herbert Tings ten har använt många 
historieböcker som utgångspunkt för sina studier av skolpropaganda. 
Gemensamt för nämnda arbeten är dels att de huvudsakligen behandlar 
gymnasiets historieundervisning dels att författarna använder en im-
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pressionistisk forskningsmetod, där deras läsintryck stöds av mer eller 
mindre godtyckligt valda citat. Principer för citaturval, referat etc. 
redovisas inte, varför läsarens kontrollmöjlighet uteblir. En systematisk 
behandling av historieundervisning och historieböcker på gymnasiet för 
perioden 1820-1965 genomför däremot Göran Andolf i sin avhandling 

"Historien på gymnasiet". 11) Någon motsvarande undersökning för den 
obligatoriska skolan föreligger inte. 
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Il. HISTORIEÄMNET I LÄROPLANERNA· MÅL, INNEHÅLL OCH 
METODER 

n 1 Äldre undervisningsplaner 

I Folkskolestadgan 1842 föreskrivs, att undervisning skall ske i bl a 
" ... Fäderneslandets historia och hufvuddragen af allmänna historien ... ". 
Några närmare syften med eller mål för denna undervisning meddelas inre. 

Stadgan saknar f.ö. sådana anvisningar för flertalet ämnen. I) Hurur.iida 
historieundervisning verkligen förekom i folkskolan under de första decen
nierna är oklart. Av inspektörsrapporter från 1860-talet framgår, att 
undervisningen överhuvudtaget var bristfällig samt varierade mycket med 

avseende på kurser och metod. 2) 

Den första riksgiltiga läroplanen för folkskolan, Normalplan för under
visningen i folkskolan och småskolan, utfärdades 1878. Läroplanen 
föreskrevs inte till ovillkorlig efterföljd, men innehöll anvisningar om 

läsordning och kurser samt metodiska råd. 3) 

Enligt Normalplan 1878 skulle undervisning ges i" ... Fäderneslandets 
historia i kort öfversigt, med utförligare berättelser om de mest betydande 

personer och händelser". 4) Historiestudiet borde koncentreras till tredje 
och fjärde årsklasserna, dvs nuvarande årskurs fem och sex. I folkskolans 
tredje årsklass borde de "Hedniska och katolska tidehvarfven sami 
Lutherska tidehvarfvet till Karl X behandlas, medan i fjärde klassen svensk 

historia från Karl X till närvarande tid skulle studeras. 5) 

Enligt författaren till Normalplan, Gottfrid Westling, borde tonvikten i 
kursen läggas på tiden från Gustav Vasa och framåt. De tidigare epokerna 
borde huvudsakligen studeras genom läsning av dithörande stycken i 
läseboken. Eftersom en fullständig historisk kunskap enligt Westling inte 
kunde bibringas folkskolans barn, borde undervisningen läggas upp på ett 
sådant sätt, att elevernas uppmärksamhet riktades mot " ... Framstående 

tilldragelser och personligheter". 6) 

1883 utfärdades en ny normalplan. Kursanvisningar och övriga föreskrifter 

rörande historieämnet är i denna identiska med de i 1878 års plan. 7) 

År 1889 utfärdades ånyo en normalplan. I denna skiljer man på lärokurs, 
som utgör en kursbeskrivning, lärogång, som innehåller en uppdelning av 
kursen på de olika årskurserna, och metodisk anvisning. Lärokursen 
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bestod av valda berättelser ur fäderneslandets historia samt av en kort 
översikt av Sveriges historia " ... med utförligare skildringar af de mest 
betydande personer och händelser". De sammanlagt 29 berättelser som 
enligt normalplanen främst borde komma ifråga var följande : 

Hjalmar den hugstore; 
Ansgar, Nordens apostel; 
Bonden Åke; 
Torgny Lagman pd Upsala ting; 
Erik den helige; 
Birger jarl och hans frids/agar; 
Magnus Ladulds förbjuder vd/dgtisrning och inför rusujensten; 
Den heliga Birgirra; 
Engelbrela; 
Kristiern Tyrann och Stockholms blodbad; 
Gustaf Vasa befriar /ander fårn Danskarna; 
GustafVasa pd Vesterds riksdag; 
Hertig Karl och Upsala möte; 
Gusraf /I Adolf. den protestantiska trons försvarare; 
Karl X Gsutaf och tdget öfver Bält; 
Drag ur Karl Xl:s lif; 
Karl Xll och tsar Peter; 
Magnus Stenbock och Danskarna; 
Po/hem och Alsrrömer; 
Linni; 
Gustaf 111 och statshvälfningen 1772; 
Karl XIV Johan och Norgesförening med Sverige; 
Berze/ius, Geijer, Wa//in och Tegnlr; 
Baltzar v. Plaren och Nils Ericson. 

Historiestudiet började i folkskolans andra årskurs, dvs nuvarande årskurs 
fyra, då forn- och medeltiden skulle behandlas. I tredje årskursen skulle 
reformationstiden och "storhetstiden", dvs stormaktstiden, och i fjärde 

årskursen frihetstiden, gustavianska tiden och nutiden studeras. 8) 

År 1900 kom ännu en normalplan. Denna innehåller samma uppdelning på 
lärokurs, lärogång och metodiska anvisningar som sin föregångare. 
Lärokursen är identisk med den i 1889 års normalplan, dvs dels berättelser 
ur fäderneslandets historia dels en kort framställning av Sveriges historia 
med koncentration på betydande personer och händelser. Också lärogången 
är identisk med den i föregående plan. Förteckningen över rekommendabla 
berättelser har utökats till 38. Nya inslag jämfört med 1889 års plan är 
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Bråvalla slag, Ragnar Lodbrok, slaget vid Svolder, den helige Sigfrid, 
slaget på Bnmeberg, Gustav Vasa i Dalarna, Olaus Petri, Axel Oxenstierna, 

berättelser från sista finska kriget samt John Ericsson. 9) 

Normalplanernas "lärokurs" innehöll det stoff som eleverna förväntades 

inhämta i ett visst ämne. 10) 

Målformuleringar saknas i de äldre läroplanerna. Tidens officiella syn på 
historiestudiernas syfte framgår emellertid av ett betänkande från 1887 
rörande 'läroböcker för folkskolan jämte grundsatser för deras 
uppställning': 

Det närmaste ändamdlet med undervis,Ung i f äderneslandets historia måste 

välfd anses vara att giva en överskddlig och fullt objektiv bild av huru vårt 

folk under Guds ledning smdningom utvecklats inom sig själv och i siu 

förhdllande till andra folk. Att den kwiskap, som härigenom vinnes, är i 
synnerlig grad ägnad att förädlande inverka pd vilka och karaktär, torde ligga 

i öppen dag; genom den ka//asfosterlandskärleken till liv; genom del! väckes 

och näres det rätta medborgaresinnet; genom den skärpes ögat för 

iakttagelsen av att ocksd i den mänskligafrihetsurvecklingell röjer sig e11 inre 
lagbundenhet, och att därför ett folks historia ingalunda utgöres av blott 

n·llfälliga, av varandra oberoende tilldragelser, uran att bakom och i allt 
förejinnes ett djupt inre sammanhang och en högre ordlling; och slutligen kan 

genom den dl viljan givas en riktmng mot det, som är i salln mening srorr och 

ädelt och gou.11) 

Tingsten konkluderar: 

'Till undervisningens mdl hörde .. . ldng t in pd 1900-ralet, att bibringa 

eleverna den rätta tron, att göra dem gudfruktiga och trogna den lwherska 

läran. --- historien var vägen till bdde Gud och fosterlandet och de bdda 
begreppen tenderade att sammansmälta i f öreställningen om ett fos1erla11d 

som enligt Guds vilja borde älskas och vars öden sryrdes av Gud." 

Timantalet i historia uppgick i 1878 och 1883 års normalplaner till 
samman- lagt fyra veckotimmar. I 1889 års normalplan utökades det till 
sex, ett antal som ämnet behöll i 1900 års normalplan. 13) 

Pedagogen Gunilla Svingby har påpekat, att de äldre undervisningsplanema 
är utförliga vad gäller undervisningens innehåll och yttre arrangemang 
kring skolan och skoldagen men knapphändiga ifråga om arbetsformerna. 
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De senare underordnades stoffurval och disponering togs för givna. Det 
centrala i folkskolan i äldre tider var au " ... förmedla religionens huvud
innehåll • viss nödvändig läsförmåga och räkning och skrivning ... lära 
eleverna att uppfatta samhällets ordning ... och respekt för överheten, goda 
seder, flit och dygdighet." Metoden var utantillärning och repetition. Före
bilden hämtades enligt Svingby från prästernas och klockarnas undervisning 
i katekes samt från "lärdoms- skolorna", vars" ... metodik och kunskaps-

uppfattning ... karaktäriserades ... av utantilldrill." 14) 

Folkskolestadgan från 1842 saknade som ovan påpekats metodiska anvis
ningar. Gottfrid Westlings Normalplan 1878 var det första pedagogiska 
styrinstrument för folkskolan som innehöll sådana. Enligt Westling borde 
läraren eftersträva att åskådliggöra kursinnehållet genom koncentration på 
framstående händelser och personligheter. Torra, kortfattade översikter 
över hela det vidsträckta historiska området borde undvikas liksom rnemo
rering av mindre viktiga årtal och händelser. Dessa metodiska råd upprepas 

i 1883 års normalplan. 15) 1889 års normalplan är mer kortfattad vad 
gäller metodiska anvisningar och föreskriver blott, att de valda berät
telserna ur fäderneslandets historia borde meddelas muntligt av läraren 

under rnodersmålslektionerna. 16) Berättelsernas viktiga roll i historie
undervisningen framhålles åter i 1900 års normalplan. Berättelserna syftade 
till att ge fylliga och åskådliga bilder av livet i det förflutna, påpekades det, 
och borde återges av läraren på modersmålstimrnarna. Namn och data 
borde i histriesundervisningen uppmärksammas endast då de var av 
betydelse för " ... vårt folk" eller då de behövdes för att bevara och klargöra 

historiska sammanhang. 17) 

Beträffande de äldre läroplanerna kan sammanfattningsvis konstateras 
följande. Historiestudiet begränsades till svensk historia. I 1878 och 1883 
års planer görs en religiöst betingad periodisering av historien i de 
hedniska, katolska och protestantiska tidevarven. Vid sidan härav utgör 
kungarna utgångspunkt för periodisering. Fr o m 1889 års plan införs en 
historievetenskaplig periodisering. I de berättelser ur fäderneslandets 
historia som föreskrivs i 1889 och 1900 års normalplaner dominerar den 
politiska historien. Det som främst avhandlas i berättelserna är statens och 
nationens tillblivelse och utveckling genom lagstiftning och krig samt 
kristendomens och protestantismens framväxt i Sverige: De krigiska 
inslagen är starkast i 1900 års plan. Dessutom uppmärksammas några 
framstående personer. Vid sidan om kungarna är det dels internationellt 
kända vetenskapsmän och tekniker dels nationalskalderna och dels ett par 
religiösa personligheter. En enda berättelse av socialhistorisk karaktär finns 
med, den om bonden Åke. En kvinna uppmärksammas, den heliga Birgitta 
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och då naturligtvis främst i egenskap av religiös personlighet. Ovanstnencte 
iakttagelser berättigar slutsatsen, att normalplanerna är exponenter för 
1800-talets idealistiska nationellt patriotiska historiesyn med rött.er hos 
Geijer och med företrädare som F F Carlsson och C T Ohner, den senare f ö 
förlattare till läroböcker, vilka dominerade historieundervisningen i alla 
skolformer i Sverige in på 1900-talet. Utmärkande för denna historiesyn 
var, att man i det politiska livet och i utvecklingen av statens centrala organ 
sökte det historiska händelseförloppets sammanhang. Statens utveckling 

angav ramen för historikernas stoffurval. 18) 

Målet för historiestudierna var att stärka patriotismen och för eleverna visa 
hur Gud i historien handlat med Sveriges folk. På detta sätt fick historie
undervisningen också ett religiöst syfte. Historien ses som en räcka givna 
händelser om vilka skolan skall överbringa kunskaper till de nya genera
tionerna medborgare. Lärarens muntliga berättande är den undervis
ningsmetod som förespråkas i de äldre undervisningsplanerna. Berättelsen 
borde vara livfull och inriktas på omfattning. Svingbys resonemang om 
utantillärning som den dominerande undervisningsmetoden saknar stöd 
åtminstone i undervisningsplanernas anvisningar för historieämnet. 

IL 2 Undervisningspl:in för rikets folkskolor 1919 

Folkskolans huvudsyfte hade alltsedan dess tillkomst varit folkets etiska 
fostran, vilket bl a manifesterade sig i ett stort utrynune för kri stendoms
och katekesundervisning. Yrkeskunskaper förutsattes däremott föm1edlas 
utanför skolan och då framför allt i hemmet. Industrialiseringen ställde 
emellertid nya krav på arbetskraften och därmed på skolan. En utvidgad 
skolgäng med delvis nytt ämnesinnehåll och praktisk inriktning krävdes. 
Skolans etiska funktion bestod, men skulle inriktas på att förmedla god 
arbetsduglighet till eleverna. År 1906 lillsattes Folkundervisnings
kommitteen med uppdrag att utreda folkskolans framtida utformning och 
innehåll. Komrnmitteens huvudbetänkande framlades år 1914 och låg till 
grund för den undervisningsplan som utgavs av Kungl. Maj:t 1919. Planen 
hade utarbetats i ecklesiastikdepartementet under ledning av socialdemo
kratiske exklesiastikministern och före detta folkskolläraren Vämer 
Rydeen. Planen, som kom att gälla fram till år 1955, har betraktats som 
framsynt och progressiv samt som en manifestatjion av den socialdemo

kratiska skolpolitiken. 1) 

1919 års undervisningsplan innebar en skillnad mot de tidigare s~ till vida, 
att regeringen på ett mera direkt och aktivt sätt visat intresse för pbnens 
innehåll och utforrrming genom att deltaga i dess utarbetande. En annan 
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påtaglig förändring i 1919 års planjämfört med de föregående är, att 
kristendomsämnets timtal reducerades med mer än hälften bl a till historie
ämnets fromma. I fråga om uppläggning liknar 1919 års plan de föregående 
med det undantaget, att en syftesbeskrivning rubricerad "Mål" införts för 
varje ämne. Kursbeskrivningar som i tidigare planer givits under rubriker
na "lärokurs" och "lärogång" förekommer nu under beteckningen "Kurs
fördelning". Till varje ämne ges vidare "Anvisningar" med kommentarer 
om val av innehåll och arbetssätt, vilka är betydligt utförligare än i de 
tidigare planerna. Anvisningarna om kursinnehåll gavs som föreskrift och 

kunde inte utan riksdagsbeslut ändras. 2) Enligt 1919 års undervisningsplan 
för folkskolan sex- eller sjuårig. Sex år var obligatoriska, men ett sjunde år 

kunde anordnas efter lokala beslut. 3) 

Syftet med historieundervisningen var enligt 1919 års undervisningsplan 

" ... att giva barnen en efter deras dlder och utveckling avpassad fram
ställning av vdrtfolks historia, att därvid särskilt göra dem förtrogna med 
berydelsejul/a personligheter, händelser och tidsföreteelser, som bidragit tm 
kulturens höjande eller äro av större betydelse för förstdende av vdr egen tids 
samfunds!iv och sociala förhdllanden, samt sdmedelsr hos barnen lägga 

grundför sund fosterlandskänsla och god samfundsanda." 

Historiestudiet får sålunda dels en etisk funktion - att stärka fosterlands
kärleken - dels en praktisk - att bidraga till nutidsförståelsen. 

När målen preciseras i anvisningarna framkommer ytterligare en, 
fredsfostran. Historiens röda tråd bör nämligen enligt anvisningarna vara 
" ... den fredliga odlingens och samhällsordningens utveckling genom 
tiderna. " Skildringar ur krigshistorien måste visserligen förekomma 
påpekas det, eftersom en sann bild av det förflutna skall ges. När krig 
skildras , skall det mellertid påpekas, att kriget alltmer framstår som en 
olycka och ett fördärv. Uppmärksamheten bör i dessa sammanhang fästas 
vid de lidanen kriget skapar. Vidare bör man skilja på krig som förs för att 
försvara ett folks frihet och sådana som förs av ärelystnad, framhålles det. 
Läraren bör motverka uppkomsten av hat och fiendskap mot andra folk och 
främja insikten att fred och samförstånd är ett huvudvillkor för 

mänsklighetens framåtskridande. 5) 

Denna starka betoning av historieundervisningens betydelse för freds
fostran bör ses mot bakgrund av att undervisningsplanen utarbetades i 
slutskedet av första världskriget och i början av fredsperioden. De 
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pacifistiska stämningarna var utbre<1da inte minst inom socialdemo

kratien. 6) 

I ovanstående målformulering framkommer också en annan etisk aspekt. 
Historiestudiet skall skapa respekt för arbetet. Barnen borde komma till 
insikt om, " ... att det finns hjältar också i fredens värv ... ", vilka genom " ... 
mod och självuppoffring ... bidragit till an föra sitt folk framåt och därför 

äro förtjänta av dess tacksamhet och beundran. " 7) 

Kursinnehållet beskrivs i 1919 års undervisningsplan under rubriken 
"Kursfördelning", vilken återges in extenso i det följande. 

KURSFÖRDELNING 
A-FORMEN (A) . 

SJUKLASSIG SKOLA 

Första, andra och tredje klassen 

Undervisningen i historia förberedes dels genom vissa av de 

berättelser, som ingå i kristendomsunden•isriingen eller 

meddelas i samband med undervisningen i modersmålet, dels 
särskilt genom hembygdsundervisningen. 

Fjärde klassen 

Berättelser och bilder från Sveriges äldsta tider, ur Nordens guda

och hjältesaga UT vikingafärdernas, den första krisrna ridens, 

folkungarnas och denförsta unionstidens hisroria. 

Femte klassen 

Berättelser och bilder UT vdrt folks historia under unionsbryt

ningarnas, Gusrav Vasas och hans söners samt Gustav Il Adolfs 

och hans bdda närmaste efterträdares rid. 

Sjätte klassen 

Berättelser och bilder ur vdrtfolks historia under Karl Xl:s och 
Xll:s tid, ur frihetstidens och gustavianska tidens historia samtfrdn 

det nya statsskickets tid. Återblick på Sveriges historia samt till 

belysning härav valda stycken ur allmänna historien: ett fåra/ valda 

bilder från Öster/andets, Greklands och Roms forntid: några bilder 
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ur Nordens äldsta historia; några bilder ur folkvandringarnas 
historia. 

Sjunde klassen 

Återblick pd Sveriges historia Saml till belysning därav valda 
stycken ur allmänna historien: ndgra bilder frdn kristendomens 

utbredning i Norden,frdn korstdgen, I frdn stormansväldet och 
unionsbrytningarna,frdn reformationen och religionskrigen.frdn 
enväldet.frdn upplysningstiden ochfrdnfranska revolutionen,frdn 
nationalitets- och världsmaktssträvandena. 
Ndgra bilder frdn vdrt nuvarande samhällsliv, vilka äro ägnade att 
belysa kommunens och statens styrelse och förvaltning samt ndgra 
av vdr tids viktigare företeelser pd samhällslivets omrdde. 

SEXKLASSIG SKOLA 
Första, andra och tredje klassen 

Se kursfördelningenför sjuklassig skola 

Fjärde och femte klassen 

Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola 

Sjätte klassen 

Berättelser och bilder ur vdrtfolks historia under Karl Xl:s ochKarl Xll:s tid, 
ur frihetstidens och gustavianska tiden historia samtfrdn början av det nya 
statsskickets tid. 
Återblick pd Sveriges historia samt till belysning härav ndgrafd valda stycken 
ur allmänna historien. 
Ndgrafd bilder frdn vdrt nuvarande samhällsliv. 

1 Bilder och berättelser ur kyrkans historia i kursen för kristen
domskunskap, böra ställas i nära samband med kursen i historia sd att de 

bdda kurserna stödja och fullständiga varandra.8) 

Timförstärkningen i historieämnet i 1919 års undervisningsplan - från sex 
till sju timmar i den sexåriga och till tio timmar i den sjuåriga folkskolan -
möjliggjorde en utökad historiekurs. I enlighet med målen dominerar 
alltjämt den svenska historien. Liksom i tidigare planer utgör kungarna 
utgångspunkten för kronologien. Nytt i 1919 års undervisningsplan är 
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inslaget av allmän historia i sjätte och sjunde klass. Framställningen av den 
allmänna historien skulle f a utgöra en bakgrund till den svenska historien. 

Undervisningsplanen innehåller en förteckning över ämnen för den i sjätte 
och sjunde klass påbjudna återblicken i historien. I anvisningarna påpekas 
att ämnena skall ses som exempel. Ämnesförteckningen återges nedan in 
extenso. 

J. Babylon och dess minnesmiirken. 2. Egyptens klipp gravar, pyramider och 

tempel. 3. Fenicierna. Bokstavsskriften. 4. De homeriska sdngerna. 5. De 

olympiska spelen. 6. Grekernas frihetskamp . Alexander den store. 

7. Sokrates. 8. Roms grundläggning . 9. Fattiga och rika i Rom. Bröderna 
Gracchus. 10. Forum i Rom. 11. Vad fornfynden säga oss om livet i Norden 

under de äldsta tiderna.12." En fornsvensk by under stendldern. 13. Brons

arbetenfrdn Sverigesfronrid. Hällris111ingar. 14.* Kejsar Aguscus och det 

romerska väldet. 15.* Utvandringar frdn Norden. Öst- och västgotar. 

16. Gregorius den store och kyrkan. 17. Molrammed oclr araberna. 18. Karl 

den store. 19. Korstdgen. 20.* De nordiska rikena bildas. 2 I . Nordmanna· 

tdgen. 22. Livet i Norden under vikingatiden. Runorna. 23. Landskapstingen 
och de gamla lagarna. 24.* Kristendamen ndr Sverige. 25.* Länsherrar, 

vasaller och livegna. 26. Ett tornerspel. 27. Gott/ands stohetstid. 28.* Birger 
Jarls och Magnus Ladulås frids/agar. 29. *Digerdöden. 30. Birgitta och 

Vadstena kloster. Klosrren som kulturhärdar. 3 l. De svenska herrarna pd 

Magnus Erikssons och Albrekts tid. 32 .* Margareta och Nordens e11het. 
33.* Bönderna hotas av livegenskap. 34 . Std11dssamhällets uppkomst oclr 
karaktär. 35.* Engelbrekt och Sveriges första riksdag. 36. Hansa11 och 

tyskarna i Sverige. 37.* Slaget pd Bra11keberg. 38. Stockholms stad på 
Srurarnas tid. 39. Krutets och bokrryckerikonstens uppfinning. 40. Skolor 

och universitet. 41. Sjövägen till Indien . 4 2.* Amerikas upptäckt. 

43 . Kopernius och Giordano Bruno . 44.* Martin Luther. 45.* Gustav Vasas 
landsfaderliga regemente. 46. Nederländerna och deras frihetskamP . 

47. Gustav /I AckJ/fs sista riksdag . 48.* Gustav AckJ/fi trettiodriga kriget. 

49. Gustav Adolfs och Axel Oxenstiernas arbete för Sveriges fredliga 
utveckling. 50. Sverige erhdl/er en enhetlig statsförvaltning. 5 l . Den svenska 

adeln pd höjden av mala och rikedom. 52. *Sverige får namrliga grä11ser. 
53. Hantverk och skrdn. 54. Ett svenskt järnbruk i äldre tider. 55 . * Kar/ 

Xl:s reduktion. 56. Ludvig XN i Frankrike. 57.* Efter den stora ofrede11. 

58. 1734 drs lag. 59. Polhem och Sveriges bergsbruk. 60. * Alströmer oclr 

Sveriges indus tri. 61. •Karl von Linne och Sveriges vete11skapliga 

forskning . 62.* En riksdag under frihetstiden. 63. Gammalt sve11skt 

sockenliv. 64. Voltaire och hans samtid. 65. Fredrik Il av Preussen. Polens 

delning. 66.* Gustav lfl:s statsvälvning 1772. 67. Kjellgren och Bellma11 . 

68. Nordamerikanskafrilietskriget. Georg \\'ashington. 69. Fran:.ka 
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revolutionen. 70. Napoleon Bonaparte. 71. Slaget pd Köpenhamns redd. 

72. Folkets kamp mot Napoleon. Slaget vid Leipzig. 73.* Sverigeförlorar 

Finland. 74.* Sveriges nya grundlagar. 75. Rutger Maclean och 
skiftesverket.76. * Föreningen mellan Sverige och Norge. 77. * Den 

hundradrigafreden börjar. Karl XIV Johan. 78. Göta kanal. 79. Wal/in och 

den svenska psalmboken. 80. Esaias Tegner, Erik Gustav Geijer. 81. *Den 

svenska folkskolans genombrottstid.82. Ångmaskinen. James Watt. 
83. Ångfanyget. Roben Fulton och John Ericson. 84. Järnvägarna. Georg 

Stephenson. 85. Storindustrialismen. 86: Det nordamerikanska medborgar
kriget. Abraham Lincoln. 87.* Utvandringenfrdn Sverige. Svenskarna i 
Amerika. 88. Danmark förlorar Sverige. 89. Tysklands enhet. Otto von 

Bismarck. 90. • Sveriges järnviigar. Nils Ericson. 91. • Nykterhets

föreningar. Peter Wiese/gren. 92. * Representationsreformen och de nya 

kommunallagarna. 93.* Fackföreningar. 94.* Den allmänna rösträtten. 

95. *Den allmänna värnplikten. 96.* Den allmänna pensionsförsiikringen. 
97. Föreningen med Norge upplöses. 98. Konungen i sitt statsrdd. 99. En 

riksdag. 100. Ett landsting. 101. En kommunalstiimma och en kyrkostämma. 

Stadsfullmäktige. 102. HäradsräJt och rddhusriitt. Hovrätt. Högsta domstol. 

103. Den svenska konstens blomstring kring senaste sekelskiftet. 104. Folk

minnesforskningen och Artur Haze/ius. 105. Nobelstiftelsen. 106. Vdrt 

allmänna undervisningsciisen i nutiden: folkskolor, ungdoms/color, yrkes
sko/or, /iiroverk, högskolor.107. Detfriafo/kbildningsarbetet. Folkhög

skolan. 108. Sverige under det stora världskriget. 

Anm. Med* hava utmiirkts sddana iimnen, vilka lämpligen kunna tiinkas 

upptagna i den dterblick pd Sveriges historia med därtill hörande valda 

stycken ut allmänna historien, som enligt kursfördelningen ingdr i kursen för 

sjätte klassen i skola av A-formen med sexdrig kurs. 

Av förteckningen framgår att den politiska historiens hegemoni har brutits. 
De ekonomiska, kulturella och sociala inslagen i ämnena utgör cirka hälften. 
Vad gäller den politiska historien är det alltjämt statens framväxt och 
utveckling som står i centrum för intresset. De ekonomiska ämena berör 
huvudsakligen den tekniska utvecklingen och handeln, medan de stora 
personligheterna alltjämt dominerar i de kulturhistoriska inslagen. Nytt är 
de socialhistoriska inslagen och då f a att folkrörelsernas historia uppmärk
sammas. Det senare är i och för sig naturligt med tanke på planens social
demokratiska ursprung. Enligt målformuleringen och anvisningarna skulle 
historieundervisningen inriktas mot betydelsefulla personligheter och 
företeelser som främjat framåtskridande och kulturupphöjning, under
förstått är det således de stora personligheterna som för utvecklingen 
framåt. Föreställningen att den mänskliga kulturen utvecklas mot högre och 
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mer fulländade kulturstadier finns också latent i målen. Trots att undervis
ningsplanen ansetts manifestera socialdemokratisk skolpolitik är den 
historiesyn som exponeras inte av socialdemokratiskt snitt. I partipro-

grammet anslöt man sig till den materialistiska historieuppfattningen. 10) 
Undervisningsplanens historiesyn är idealistiskt utvecklingsoptimistisk, 
närmast liberal med rötter hos Herbert Spencer och John Stuart Mill, en 
uppfattning som i Sverige företräddes av den under 1910-talet fram 
brytande historisk-kritiska skolan med föregångsmän som Curt och Lauritz 

Weibull. 11) Reminiscenser av den äldre statscentrerade och idealistiska 
uppfattningen finns emellertid kvar, vilket f a framgå.r av urvalet av 
politisk-historiska ämnen för återblickar på historien. 

De metodiska anvisningarna är mer omfattande i 1919 års undervisnings
plan än i de tidigare planerna. Medan målbeskrivningarna för respektive 
ämne klargör den ideologi som skall genomsyra undervisningen, utgör de 
utökade anvisningarna ett sätt att konkretisera ideologin. Syftet är att 
förändra lärarnas gängse arbetssätt medelst allt utförligare metodiska 

anvisningar. 12) 

Inledningsvis diskuteras i de metodiska anvisningarna principerna för 
urvalet av det historiska stoffet. Faktaurvalet bör begränsas till person
ligheter, händelser och företeelser som tjänat framåtskridande och kultur. 
Som påpekats i målavsnittet skall urvalsprincipen vara" ... den fredliga 

odligens och samhällsordningens utveckling ... " 13) 

Narrationen 14) förutsätts spela en central roll i undervisningen. Det 
historiska innehållet bör meddelas eleverna huvudsakligen genom lärarens 
fria, utförliga och målande muntliga berättelse, påpekas det. Endast sådant 
som kunde framställas i den enkla berättelsens och den åskådliga bildens 
form borde behandlas. Framställningen borde begränsas till sådana orn
ständighe'ter i ett händelseförlopp som var nödvändiga för sammanhanget. 
Mer betydande händelser i kursen såsom kungval, riksdagar, slag och 
fredsslut kunde behandlas mer utförligt och åskådligt, så att hänvisningar 
till dessa företeelser kunde göras i den försatta undervisningen. Beträffande 
namn och årtal rekommenderas urskillning och begränsning. Dock påpekas, 
att särskilt betydelsefulla namn och årtal borde inläras för att ge fast11et och 

reda åt elevernas historiska kunskaper. 15) 

Vid förhör borde lärljungarna i görligaste mån få återberätta större eller 
mindre avsnitt. En sönderstyckning av stoffet genom utfrågning på detaljer 

borde undvikas liksom utantillinlärning av läroboken. 16) 
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Den historiska berättelsen och förhöret borde om möjligt ta sin utgångs
punkt frän i hembygden förekommande kvarlevor och historiska minnen. I 
samband härmed borde betydelsen av fornminnes- och kultunninnesvård 

diskuteras. 17) 

Den sjätte och sjunde klass föreskrivna "återblicken", dvs repetitionen, 
skulle ge en föreställning om för Sveriges folk avgörande yttre och inre 
händelser. Undervisningen i allmän historia skulle tjäna som en bakgrund 

till den svenska historien och faktaurvalet anpassas till detta syfte. 18) 

Den kronologiska principen, d v s genomgång av de behandlade momenten i 
tidsföljd, betonas starkt i undervisningsplanen. Om läraren undantagsvis 
avvek frän denna princip, skulle nödvändig ledning ges för an bringa 
ordning i tidssammanhangen, påpekas det. Större eller mindre luckor i 

händelsekedjan kunde dock accepteras. 19) 

Nytt i 1919 års undervisningsplan jämfört med de tidigare är omnämnandet 
av konkretions- och visualiseringsmedel. Kartans betydelse i historie
undervisningen betonas. Vidare nämns planscher, tavlor samt teckningar 
på krittavlan som hjälpmedel i den historiska framställningen. Det påpekas 
också, att diktläsning kunde ge den historiska framställningen liv, färg och 
stämning. 20) 

Enligt Åke Isling hade den amerikanske pedagogen John'Deweys ideer 
indirekt ston inflytande på utformningen av 1919 års undervisningsplan. 
Enligt Dewey skulle skolan svara dels för kvalificering, dvs ge kompetens 
för kommande yrkesuppgifter, dels för socialisation, dvs fostran för den 
demokratiska medborgarrollen. 

Dessa uppgifter skulle förenas med en individcentrerad pedagogik, där den 
enskilda elevens intressen och behov skulle tillgodoses och där 

självverksamhet och samarbete skulle förenas. 21) 

Vad gäller mål och anvisningar för historieämnet märks föga av Deweys 
ideer i 1919 års undervisningsplan. Däremot förs kravet på åskådlighet i 
undervisningen fram tydligare än tidigare, tankar som utgick från 

Comenius, Rousseau och Pestalozzi, 22) någo~ som visar sig genom att 
konkretionshjälpmedel som kartor, planscher och tavelskisser nämns 
explicit. Detta är en nyhet i 1919 års undervisningsplan jämfört med de 
tidigare. 



35 

Il. 3 Timplan 1951 

År 1950 beslutade riksdagen om försök med en gemensam och sanunan
hållen nioårig skola. med anledning härav utarbetade Skolöverstyrelsen 
provisoriska Timplaner och huvudmoment, den s k Timplan 1951 . Försöks
verksamheten byggdes successivt ut under 1950-talet och omfattade 1961/62 
cirka hälften av landets skolpliktiga barn. Timplan 1951 kan ses som en 
föregångare till de senare läroplanerna för gnmskolan 1962, 196'9 och 
1980. För övriga obligatoriska skolor utgavs en ny undervisningsplan år 
1955. 1) 

Tillkomsten av nämnda läroplaner hade föregåtts av ett omfattande utred
ningsarbete under 1940-talet. En viktig utgångspunkt i detta samman.hang 
var Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944, där vad gäller skolpolitiken 
man främst syftade till en demokratisering av skolan vad gällde organisa
tion, innehåll och årbetsformer. Skolans viktigaste uppgi ft skulle vara 

demokratisk fostran . 2) 

År 1946. tillsattes den s k Skolkommissionen, vilken utarbetade underlaget 
för 1950 års riksdagsbeslut angående skolan. En nioårig medborgarskola 
kallad enhetsskola skulle inrättas genom sammanslagning av folkskolan och 
realskolan. Skolan skulle vara indelad i låg-, mellan- och högstadium, 
vardera omfattande tre årskurser. En viss differentiering inom klassens ram 
skulle ske genom tillvalskurser i årskurserna 7 och 8 och i årskurs 9 skulle 
en linjeindelning i en yrkesförberedande, en allmän och en 

gymnasieförberedande linje äga rum. 3) 

John Deweys i det föregående refererade ideer kom att få ökad betydelse i 
Sverige under 1930- och 1940-talen. 1946 års skolkonunission framhöll , att 
en demokratisk skola krävde metoder som främjade elevens initiativ och 
självverksam.het, varför man förespråkade aktivitetspedagogik och 

laborativa metoder. 4) 

Timplan 1951 inleds med ett avsnitt betitlat "Skolan mål", i vilket den 
bakomliggande skolideologin utvecklas. Kursinnehållet presenteras i s k 
huvudmoment, i vilka respektive ämnes gemensamma kärna som ansågs 
vara nödvändig för att få en fast grund för högre studier anges. 
Kursbeskrivningarna ges stadievis. Vidare ges allmänna anvisningar för 
varje ämne. Syftet med planen var inte att i detalj föreskriva undervis
ningens innehåll utan att ge de yttre ramarna för undervisningen och 
verksamheten i övrigt i skolan. Önskemålet var att larama skulle ge ell 
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innehåll i dessa ramar. När det gäller arbetssättet finns dock tydliga 
ambitioner att styra lärarna i riktning mot en större aktivering av eleverna, 
vilket också framgår av målavsnittet. En av skolans huvudmål var att verka 

för elevernas sociala fostran. Medlet härtill var lämpliga arbetssätt. 5) 

Målen för historieundervisningen enligt 1951 års Timplan var, att 

" ... ge eleverna en grundläggande orientering om mera betydelsefulla 
händelser, tidsföreteelser och personligheter i svensk, nordisk och al/mån 
historia ... 
I möjligaste mdn ge en sammanhängande överblick över historienfrdn äldsta 
tid till nutiden med aktgivande inre blott pd den politiska utan även den 
ekonomiska, sociala, rättsliga och kulturella utvecklingen. Undervisningen 
bör, genom att ta sikre pd sddilna företeelser som är av betydelse för 
försuJelsen av vdr egen tid, bidraga till elevernas samhälleliga och kulturella 
orientering. Den bör genom strävan efter objektivitet skapa respekr för 

sanning och sanningssökande." 6) 

Noteras kan, att målet för historieundervisningen här liksom i tidigare 
planer är att skapa nutidsförståelse. Vidare talas om en samhällelig och 
kulturella orientering. Ett etiskt mål finns alltjämt, nämligen att skapa 
respekt för sanning och sanningssökande. En viktig förändring gentemot 
1919 års målformulering är att det patriotiska syftet med historieunder
visningen nu helt försvunnit. Däremot kan i anvisningarna spåras ytter
ligare en etiskt moment. Det påpekas, att den växelverkan som ägt rum 
mellan olika folk och kulturer skall uppmärksammans samt att det fredliga 

arbetets kulturskapande betydelse skall framhävas. 7) Detta torde syfta till 
fredssträvan och internationell förståelse . 

Genom arbetssättet skall andra mål nås, vilka inte heller framkommer i 
målformuleringen utan under rubriken "Anmärkningar". Eleverna skall 
systematiskt tränas att arbeta självständigt, göra egna iakttagelser och 
sammanställningar och att på grundval av dessa dra slutsatser samt att 
produktivt och friktionsfritt samarbeta med kamraterna. Det är sålunda 
aktivitetspedagogik i Deweys anda som förespråkas och i sig blir ett av 
målen med historieundervisningen. 

Kursinnehållet har vidgats jämfört med 1919 års undervisningsplan och 
skall nu omfatta såväl svensk som allmän historia. Vidare exponeras i 
målformuleringen det bredare historiebegrepp, vilket kom fram i anvis
ningarna till 1919 års plan. I stadievis angivna huvudmoment fastläggs en 
grundkurs, vilken" ... om möjligt alla elever skall lära sig att säkert 
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behärska." Mellanstadiets huvudmoment bestod i 
- Uvful/a beränelser och dskådliga bilder ur den svenska och 

allmänna hisrorien ägnade an belysa deförlu1//ande11, som man 
anser vara mest karaJaäristiska för tidsmiljön ... 

Tyngdpunkten i mellanstadiets historieundervisning skulle läggas på tiden 

före 1720. 8) 

Högstadiets huvud.moment var för klasserna 7 och 8 följande 
Svensk och allmän historia med huvudvikren lagd pd tiden ejrer 
1720. 

- Belysning av historiska sammanhang och problem. 

- Längdsnitt. 

För klasserna 9a och 9g tillkom "Antiken" samt "Längdsnitt , därav ett om 

hembygden". 9) 

Utöver huvudmomenten skall elevernas arbete omfatta överkurser, påpekas 
det, vilka kunde avpassas efter klassens standard, lärarens och elevernas 
särskilda intressen och efter lokala förhållanden. Dessa överkursuppgifter 
kunde genomföras gemensamt i klassen, av elever i mindre grupper eller av 
enskilda elever. Inriktning, omfång, svårighetsgrad och arbetsmetod skulle 
vara beroende av varje elevs intresse och förmåga. Stoffet kunde hämtas ur 
läroböckerna, läse- och bredvidläsningsböcker eller ur annat tryck, t ex 

tidningar och tidsskrifter. 10) 

De berättelser och bilder som omtalas i mellanstadiets huvudmoment borde 
väljas så att de dels belyste drag som var karaktäristiska för en tidsepok dels 
uppmärksammade olika aspekter på historien, tex den andliga utvecklingen, 
rättsförhållandena, näringslivet redskapens och teknikens historia etc. 
Politiska händelser och kända personer skulle uppmärksammas om de 
ansågs kunna väcka elevernas intresse eller ansågs vara väsentliga för 

förståelsen av ett tidsskedes förhållanden. 11) 

På högstadiet kunde perioden före 1720 lämpligen behandlas i form av 
längdsnitt med betoning på de historiska sanuuanhangen. Vad gäller 
historien efter 1720 skulle tonvikten läggas på de politiska , ekonomiska, 
sociala, rättsliga, tekniska och kulturella förhållanden vilka lett fram till det 
nutida samhället. Beträffande kursavsnittet om antiken påpekas, att man 
särskilt i klass 9a borde beakta epokens betydelse för vår egen tid , "arvet 

från antiken". 12) 
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Beträffande arbetssättet framhålles betydelsen av självständigt arbete med 
studie- och arbetsmaterial , rapportskrivning, muntliga redogörelser och 
deltagande i diskussioner samt grupparbete. Historieämnet borde samverka 
med andra ämnen främst kristendomskunskap i religions- och kyrko
historiska moment, modersmålet i litteraturhistoriska moment samt med 

samhällskunskap, geografi och de konstnärliga ämena. 13) 

Il. 4 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 

1955 års undervisningsplan ger en betydligt större utrymme åt allmänna 
anvisningar för skolarbetet än de tidigare planerna. Dessa anvisningar 
förtydligar syftet med skolan samt anvisar sätt att realisera detta syfte. 
Särskilt framhålls skolans sociala forstran. När ämnesundervisningen sätts i 
samband med elevernas sociala fostran, uppstår avvägningsproblem mellan 
skolans fostrande och kunskapsfönnedlande funktioner. Det fastslås, att' ... 
behovet av säkra kunskaper och färdigheter inte får undanskymma skol
arbetets andra viktiga uppgifter: att bidraga till elevernas allsidiga och 
hannoniska utveckling .. .' Arbetssättet i skolan bör hos eleverna uppodla 
ansvarskänsla, ärlighet, uthållighet, punktlighet och fönnåga till såväl 
samarbete som självständigt arbete, påpekas det. De ämnesspecifika anvis
ningarnas utfonnning liknar de i 1919 års undervisningsplan. Texten är i 
långa stycken mycket lik den i nämnda plan. För varje ämne anges Mål samt 
Kursinnehåll. Det senare är beskrivet årskursvis. Under rubriken "Anvis
ningar" ges kommentarer till innehållet samt sekvensering klassvis. Här ges 

också utförliga rekommendationer vad gäller stoffurval och arbetssätt. I) 

Målen med historieundervisningen var enligt 1955 års undervisningsplan 

" ... au orientera eleverna i vdnfolks historia och att med aktgivande pd sd1•äl 
den politiska som den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen giva 
dem kännedom om mera berydelsefulla händelser, n"tisföreteelser och 
personligheter i nordisk och all!T'.än historia. Undervisningen skall präglas av 
strävan efter objektivitet. Sdlunda bör olika tider och folk bedömas efter sina 
f örutsätrningar. I övrigt bör undervisningen genom att klargöra sambandet 
mellan det förflutna och det närvarande skapa betingelser för en riktig 

upp/ arrning av vdr egen tid." 2) 

Liksom i föregående läroplaner syftar historieundervisningen till 
nu tidsförståelse. 
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Den utvidgning av historieämnet till att förutom politisk historia även 
omfatta ekonomisk historia samt social- och kulturhistoria, vilken kunde 
iakttagas i 1919 års beskrivning av kursinnehållet, har i 1955 års plan 
fastslagits i målen för undervisningen. Ett i detta sammanhang intressant 
förtydligande flJU1s i avsnittet "Anvisningar": "Kulturnivåns samband med 
de ekonomiska förutsättningarna bör framhållas. Näringslivets utveckling, 
förbättring av redskap, maskiner och andra produktionsmedel under olika 

tidsskeden bör i lämpliga sammanhang behandlas." 3) Citatet påvisar ett 
tydligt inslag av materialistisk historieuppfattning i undervisningsplanen. 

Undervisningen skall präglas av objektivitetssträvan. Objektivitet definieras 
såsom en bedömning av tider och folk efter deras egna förutsättningar. Det 

är sålunda historismens objektvitetsbegrepp som används. 4) I anvisningar
na talas dessutom om strävan efter opartiskhet och humanitet i uppfattning 
och omdömen. Uppkomsten av hat och fiendeskap mot andra folk skall 

motverkas i historieundervisningen, påpekas det. 5) Den etiska funktion 
som fanns i 1919 års målformulering har försvunnit 1955, men underv is
ningens moraliska syfte utvecklas alltjämt i anvisningarna, som synes. 
Visserligen påpekas, att historieundervisningen inte skall göras till en " ... 
exempelsamling av moraliska lärdomar" men läraren uppmanas samtidigt 
att stanna vid personligheter som varit föredömen i fråga om självupp
offring, trohet, pliktuppfyllelse, vidsynthet och tolerans. Det fredsfostrande 
momentet i historieundervisningen återkommer i 1955 års plan. I anvis
ningarna påpekas, att "Insikten om att samförstånd och fred är huvudvi ll
koren för mänsklighetens framåtskridande bör på alla sätt främjas . 
Historieundervisningen skall också fostra eleverna till respekt för forna 
generationers arbete, framhålls det. Undervisningen skall vidare lägga 
grunden till en kritisk syn på historiska och aktuella händelser genom att 
framhålla att olika uppfattningar finns i vissa frågor samt genom jäm
förelser av t ex angivna krigsorsaker i de krigförandes propaganda och i 

senare historiska forskares verk. 6) 

Kursinnehållet beskrivs årskursvis. Under de två första läsåren skulle 
historiestudiet förberedas genom att historiska moment togs upp i ämnet 
hembygdskunskap. I tredje klass behandlas sagor och berättelser ut Sveriges 
äldsta historia. Svensk historia till omkring 1450 läses i fjärde klass, 
perioden 1450-1650 i femte, 1650-1850 i sjätte och tiden efter 1850 i sjunde 
klass. I samtliga klasser skulle dessutom hembygdshistoria samt några 
berättelser och bilder ut allmänna historien behandlas. I sjunde klass skulle 
dessutom en repetition av svensk historia efter år 1500 äga rum. I åtta- eller 
nioårig skola utökades sjunde klassens kurs med studier i allmän historia 
från omkring 1500 till 1850. I åttonde klassen förekom ämnet historia 
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endast om denna klass var frivillig. I nionde klassen skulle en mer samman· 
hängande och utförlig behandling än tidigare av 1800- och 1900-talens 
svenska och allmänna historia ske. I de högre klasserna skulle de tidigare 
behandlade bilderna och berättelserna ur allmänna historien knytas samman 
till en mer sammanhängande allmänhistorisk kunskap, vilken i sin tur skulle 
bilda grundvalen för återblickar på den svenska historien som en del av 
världshistorien. Den alhnänna historien skulle främst läsas som bakgrund 
till den svenska, påpekas det. Som exempel på lämpliga avsnitt för 

utblickarna på den allmänna historien angavs följande: 7) 

Ndgot om det gamla Egypten, Babylonien, Grekland och Rom i form av 
enkla beräJrelser; 
Folkvandringarna, Karl den store, Klosterlivet, Mohammed och araberna, 
Vad vifdtt lära av araberna, Länsväsendet, Korstdgen, Pdve och kejsare, 
Medeltidafolklijä/tar, Ndgot om Hansan; 
De geografiska upptäckrerna, Boktryckarkonsren och dess betydelse, Karl V 
och Luther, Der spanska väldet och neder/ändskafrilierskriget, England 
under Elisaber, Frankrike pd Henrik 'N :s tid; 
Frankrike under Ludvig XIV, Perer den store och Ryssland, Preussen blir en 
stormakt, Ndgot om fransk kultur i mitten av 1700·talet, Det engelska 
parlamentet, Englands kolonialvälde, Nordamerikanska frihetskriget, 
Katarina Il av Ryssland, Samhällsföflu1/landena i Frankrike vid mitten av 
1700-talet, Franska revolutionen och Napoleon; 
Ndgot om den heliga alliansens tid, Kamp för nationell enhet och frigörelse 
(Cavour och Italiens enande, Bismarck och Tysklands enande, Ryssland och 
panslavismen). Ndgra bilder frdn Amerika (Lincoln och inbördeskriget, 
svenskarna i Amerika), Förenta staternas växande betydelse; 
Uppfinningar av betydelse för industrin och kommunikationerna, 
Storindustrins uppkomst och dess verkningar; 
Kolonialvärlden, Världskrigen 1914·1918 och 1939·1945 samt 
efterkrigsproblemen. 
1 lämpliga sammanhang bör elevernafd ndgon kännedom omframstdende 
kulturpersonligheter, som haft berydelseför utvecklingen. 
Som exempel pd kursinnehdll rörande samhällsförlu1/landen och kulturliv 
under antiken md nämnas: 
Vad Egypten, Babylonien och Fenicien betytt för Europas kultur, Den 
grekiska frihetskampen, Greklands kulturella storhetstid, Sokrates, Romarna 
grundar ett världsrike, De sociala motsättningarna i Rom (patricier, plebejer, 
slavar), Bröderna Gracchus, Rom under kejsar Augustus, Den antika 
kulnirens undergdng. 
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Anvisningarna om arbetssälle/ i 1955 års undervisningsplan innehålle r dels 
tankegångar från tidigare planer och då främst 1919 års plan dels nya 1Jecr 
eller vidareutvecklingar av vad som skisseras i Tim plan 1951. Ti Il det 
tidigare tankegodset hör att beräuandets betydelse för historieundervis
ningen på nytt poängteras. Liksom i 1951 års plan påpekas dock att även 
eleverna bör få möjlighet att berätta och deltaga i diskussioner. Den krono
logiska principen är utgångspunkt för beskrivningen av kursinnehållet, 

men kronologin betonas inte lika starkt som tidigare. Dock bör eleverna få 
en klar uppfattning om tidssanunanhangen, påpekas det. Användning av 
kartor, planscher, tavelskisser, film, ljudband, dikte r, sånger, samtida 
texter samt museibesök rekommenderas för att skapa konkretion och 

åskådlighet i undervisningen. 8) 

Frågan om detaljkunskaper diskuteras liksom i tidigare planer och det 
påpekas, att inlärning av namn och årtal inte får bli ett självändamål. 
Inlärningen borde begränsas till årtal som behövdes för att fi xera 
huvudhändelsers inbördes förhållande och skapa fasthet åt elevernas 

kunskaper. 9) 

Historie.undervisningen borde förankras i elevernas närliggande före
teelser såsom lämningar av det förflutna i hembygden, påpekas det. 
Hembygdens historia markeras kraftigare än i tidigare plane r. Inte bara 
den omedelbara hembygden utan också det egna landskapets historia borde 
uppmärksammas, framhålls det. Lokala och regionala skillnader från 
huvudtendenserna borde påpekas vid studierna i svensk historia. De 
sydsvenska landskapens historia under den danska tiden borde i detta 
sammanhang särskilt uppmärksammas. Skapandet av en dokumentation om 
hembygden vid varje skola förespråkas liksom kontakter med hembygds-

museum och hembygdsföreningar. 10) 

Liksom i Timplan 1951 påpekas nödvändigheten att kursinnehållet avpassas 
efter elevernas förutsättningar, varvid läraren vid stoffurvalet bl a bör ta 
hänsyn till elevernas mognadsnivå. En annan parallell till Timplan 1951 är 
betoningen av elevernas självverksamhet och aklivitet. Det som de själva 
kan läsa sig till bör de inhämta på egen hand. Anvisningar på bredvidläs
ningslitteratur bör ges till särskilt intresserade elever. I de högre klasserna 
kan det vara lämpligt med en arbetsmetodik som närmar sig stud iecirkelns, 
påpekas det. Skriftliga uppgifter i anslutning till vad läraren berättat eller 
till en film, utflykt, museibesök eller radioprogram borde kunna genom
föras av hela klassen, en grupp i klassen eller av enskilda elever. Sådana 
skriftliga uppgifter borde samlas i en arbetsbok, som kunde illustreras med 
teckningar, tabeller e tc. Grupparbeten förespråkas, då sådana anses vänja 



42 

eleverna vid ett produktivt och friktionsfritt samarbete med kamrater
na. 11) 

Ytterligare en parallell till 1951 års Timplan är rekommendationen att 
historia bör samverka med andra ämnen och då i första hand kristendoms
kunskap, modersmålet, samhällskunskap, geografi och de konstnärliga 

ämnena. 12) 

De nya mål och arbetssätt för historieämnet, vilka speglas i Timplan 1955 
och 1955 års undervisningsplan, bör ses dels mot bakgrund av de värde
ringar som präglade de utredningar som föregick planerna dels i skenet av 
historieämnets utveckling i Sverige. 

1946 års skolkommission hade fastslagit, att undervisningen skulle vila på 
objektiv vetenskaplig grund och hos elev~ma befrämjar aktning för och lust 
till att söka sanning. Genom saklig upplysning om de stora ideologiska och 
samhälleliga stridsfrågorna skulle eleverna få möjlighet att arbeta sig fram 
till en personlig uppfattning i dessa frågor. Självständighet och kritiskt 

sinnelag borde främjas i undervisningen. 13) 

Under mellankrigstiden skedde ett paradigmskifte inom svensk historie
vetenskap. Den s k historisk - kritiska skolan, vilken brutit fram under 
1900-talets första decennium, kom att avlösa den idealistiskt patriotiska 
som dominerande paradigm. Den historisk - kritiska skolans vetenskaps
ideal karaktäriserades av uppfattningen att historia borde och kunde vara 
objektiv . Kriteriet på objektivitet var att forskaren underkastade sig givna 
metodregler, d v s tillämpade en strikt källkritik. Forskarens utgångpunkt 
skulle vara det principiella tvivlet och religiösa, politiska eller ideologiska 
utgångspunkter för forskningen bannlystes. Historievetenskapens ämnes
område vidgades till an omfatta ekonomiska och sociala förhållande vid 
sidan av de politiska. Som historiens drivkrafter sågs idekonflikter och 
konkurrerande ekonomiska intressen, t ex kamp om handelsvägar, däremot 
inte klasskonflikter, vilket skilde den historiskt - kritiska skolan från den 

marxistiska historiematerialismen. 14) 

Målen för historiestudiet i Timplan 1951 och Undervisningsplan 1955 
harmonierar väl med både rådande skolideologi och det dominerande 
historievetenskapliga paradigmet. 

Historieämnets huvudsyfte är att ge nutidsförståelse samt att bibringa vissa 
etiska normer såsom självuppoffring, trohet, pliktuppfyllelse, vidsynthet, 
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tolerans, vördnad för det produktiva arbetet samt vilja till samförstånd och 
fred, sålunda egenskaper som utmärker ett demokratiskt människoideal. 
Till skillnad från i tidigare läroplaner, där det historiska stoffet anses utgöra 
en självklar och nödvändig helhet, exponeras i Timplan 195 l och 1955 års 
undervisningsplan inställningen att elevernas behov, intressen och mognad 
skulle avgöra vilket historiskt stoff som skulle behandlas. Från en gemen
sam käran av historiska fakta kunde individuella utvikningar göras och olika 
aspekter av historien studeras. En markant förskjutning från politisk till 
ekonomisk, social och kulturhistoria har skett särskilt på mellanstadiet. Den 
svenska historien dominerar alltjämt, men den allmänna betyder nu mer än 
tidigare. 

I fråga om arbetssättet framhävs som tidigare berättandet som en lämplig 
undervisningsmetod i historia, fördelen med att förankra framställningen i 
det eleverna närliggande, värdet av åskådlighet och om än i något mindre 
grad än tidigare den kronologiska principen samt nedtonas detaljkun· 
skapernas betydelse. Nya inslag i planerna är att aktivitetspedagogik 
förespråkas. Elevernas självverksamhet med arbete med arbetsuppgifter 
och arbetsböcker uppmuntras och grupparbeten omtalas. 

ILS Läroplan för grundskolan 1962 

Genom riksdagsbeslut 1962 infördes en sammanhållen grundskola som er
satte folkskolan och realskolan. Cirka hälften av landets kommuner var då 
med i försöksverksamhet med enhetsskolan. Högstadiet var i princip sam
manhållet upptill årskurs 8, men tillvalskurser möjliggjorde individua· 
lisering. Årskurs 9 var uppdelad på nio linjer med olika inriktning. Lgr 62 
inleds med ett omfattande ideologiavsnitt, Mål och riktlinje r, där skolans 
fostrande uppgifter understrykes. Ett mål för den sociala forstran ansågs 
vara förmåga till samarbete med andra. Grupparbetet ses som en viktig 
metod att nå detta mål. Inget motsatsförhållande anses föreligga mellan 
fostran och kunskap i skolämnena. När skolan meddelar kunskap fullgör 
den en fostrande uppgift, framhålls det. I allmänna anvisningar uttrycks i 
läroplanen principerna för lärarens arbete. Under rubriken "Kursplaner 
med anvisningar och kommentarer finns dessutom ämnesanknutna 
anvisningar till ledning för planeringen av undervisningen i de olika 
ämnena på ett visst stadium. Här formuleras dels mål för varje ämne, dels 
huvudmoment, dvs bindande kursföreskrifter, och dels förslag till 
studieplaner i varje ämne. De senare är tämligen omfattande och 

detaljerade. 1) 
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Historieundervisningens mål är enligt Lgr 62, att 

"genom en grundläggande orientering om mera betydelsefulla händelser, 
rids.företeelser och personlighe1er i nordisk och allmän historia ge eleverna en 
föreställning om det liv, som gdngna generationer levat och om innebörden 
av det arv som de efter/ämna/ . 

... belysa den kulturella, sociala, ekonomiska, rättsliga och politiska 
utvecklingen. En väsen11igt utry"1me bör därvid ägnas dt vdr egen tid . 

... skapaförstdelst:för att varje tid och dess gestalter bör bedömas utifrdn 
dess egnaförutsänningar . 

... bibringa eleverna sddanafärdigheter, an de kan självständigt förvärva 

kunskaper." 2) 

En nyhet i Lgr 62:s målformulering är, att historiestudierna också skall 
omfatta nordisk och alhnän historia. Tidigare föreskrifter om sådana 
studier gavs i anvisningarna, varvid det påpekades att den nordiska och 
alhnänna historien endast skulle behandlas som en bakgrund till den 
svenska. En annan nyhet .är inriktningen mot samtidshistoria. Objektivitets
kravet är däremot detsamma som i 1955 års undervisningsplan. Ytterligare 
en förändring är att färdighetsmål och därmed indirekt anvisningar om 
arbetssättet förts in i målformuleringen. Tidigare har endast kunskapsmål 
funnits där. Den i de tidigare planerna förekommande motiveringen av 
historia som nutidsförklaring förekommer inte längre i målen, men 
utvecklas däremot i anvisningarna och understryks därvid tydligare än 
tidigare. 

Det påpekas, att stoffurvalet skall ske med hänsyn till kunskapens betydelse 
för förståelsen av dagens värld, men också med hänsyn till händelsernas 

betydelse för den historiska utvecklingen. 3) Ett huvudmål med historie
undervisningen är således historiens funktion som nutidsförklaring. 

Av anvisningarna kan också utläsas ett etiskt didaktiskt syfte med under
visningen i historia. I olika sammanhang bör undervisningen illustrera dels 
faran av okontrollerad makt hos enskilda individer och grupper, dels 
betydelsen av samförståndsvilja, vidsynthet och tolerans, påpekas det. Vid 
behandling av t ex rasförföljelser och minoritetsförtryck, " ... företeelser 
som upprör rättskänsklan", borde läraren medelst diskussion väcka 
förståelse hos eleverna för frågornas betydelse samt engagemang hos dem 



45 

för frågornas lösning. Undervisningen bör samtidigt motverka" ... 
självgodhet och oberättigad känsla av egen och det egna folkets 

förträfflighet." 4) 

Genom historiestudierna borde också eleverna få tillfälle att träna sin för
måga att förstå och använda termer och uttryck som _var gångbara inom det 

moderna politiska och samhälleliga livet, dvs tillägna sig ordkunskap. 5) 
Detta syfte utgör en nyhet när det gäller att motivera historiestudier. 

Under rubriken "Huvudmoment" beskrivs kursinnehållet stad ievis. På 
mellanstadiet utgjordes huvudmomenten av 

- berättelser och bilder ägnade alt belysa vdn folks arbete och liv 

genom tiderna 
drag ur hembygdens historia 

- betydelsefulla händelser, tidsföreteelser och personligheter i 

nordisk och allmän historia som kan anses erforderliga för an 
klargöra vdnfolks historia och sammanhang i vdnfolks historia 
eller som har ett naturligt samband med undervisningen i övrigt. 

Huvudmomenten för högstadiet var följande: 

- Allmän och nordisk historiafrdn omkring 1815 till vdra dagar. 
- Den västerländska kulturkretsens ursprung och äldre skeden . 

Drag ut ndgra utomeuropeiska kulturkretsars u111eckling. 

- Längdsnitt över väsentliga omrdden 0\/ nordisk och allmän historia 

varav ett om hembygden. 

Gemensamma huvudmoment för mellanstadiet och högstadiet var: 

- Studiebesök. 

- Arbete med oliks slags arbetsmarerial. 6) 

Lärostoffet beskrivs ytterligare i avsnittet "Anvisningar och kommentarer" 
i läroplanen. Stora delar i detta avsnitt är likalydande i 1955 års undervis
ningsplan och Lgr 62. Det gäller tex de textavsnitt där de historiematera
listiska dragen i läroplanens historiesyn exponeras, avsnitten om hembyg
dens historia samt rörande objektivitetskravet, behandlingen av omrvistade 

frågor och betydelsen av kritisk skolning. 7) 
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Vissa nya inslag i kommentarerna till lärostoffet förekommer emellertid i 
Lgr 62. Dit hör påpekandet, att för allmänbildningen betydelsefullt sägen
och sagostoff bör tas med i kursen, dock på en sådant sätt att gränsen mellan 
saga och historiskt fastställbara fakta hålles klar. Ett markant intresse för 
betydelsefulla personers agerande i historien är vidare märkbart, varvid 
deras betydelse när det gäller att väcka elevernas intresse påpekas. 
Personligheterna skulle framställas med både sina förtjänster och brister 
och deras beroende av den andliga och materiella miljön borde framhållas. 
Undervisningen borde illustrera hur personer med ovanligt stark vilja, 
arbetsförmåga, intelligens, självdiciplin och förtroende kunnat kraftigt 

påverka utvecklingen på gott och ont. 8) 

Lgr 62 innehåller ett årskursvis uppställt "Förslag till disposition av studie
plan", där huvudmomentens ganska diffusa kursanvisningar konkretiseras. 
I årskurs 4 kunde berättelser och bilder från vikingatid och medeltid behan
dlas. Lämpliga områden ansågs vara: I vikingarnas Norden. Kristendomen 
kommer till Sverige, Kyrka och kolster, Birgitta, Arbete och liv i det 
medeltida Norden, Några bilder från unionens historia. I årskurs 5 kunde 
perioden 1500-1720 läsas, tex: Uppfinningar, upptäckter, reformation, I 
Gustav Vasas Sverige, I stormaktstidens Sverige, Krig och nödår i 1700-
talets början. Kursen i årskurs kunde omfatta perioden efter 1720. Som 
lämpliga berättelser och bilder nämns: En fredlig tid - Sverige vid 1700-
talets mitt, Nya handelsvägar, nya kolonier, nya maskiner, I Gustav III:s 
Sverige, Frihet-jämlikhet-broderskap. I Frankrike · och Nordamerika, Nya 
gränser i Norden, Sverige för 100 år sedan, Nya samfärdsmedel, I vår 
tid. 9) 

I samtliga tre årskurser borde hembygdens historia tas upp i lämpliga sam
manhang. Vidare skulle studiebesök göras samt arbete med arbetsmaterial 
ske. I årskurserna 5 och 6 kunde dessutom berättelser och bilder från t ex 
flodkulturerna och antikens Grekland och Rom presenteras i samband med 

undervisningen i kristendomskunskap. 10) 

Berättelserna och bilderna borde vara så beskaffade, att de dels väckte 
elevernas intresse dels var karaktäristiska för tidsmiljön dels exponerade 
olika aspekter av historien, ekonomiska, tekniska, sociala etc. Bostadsför
hållanden, seder och bruk , umgängesformer, andliga och rättsliga för
hållanden, skola och undervisning borde uppmärksammas, påpekas det. 
Politiska händelser och personer borde behandlas endast om de var ägnade 
att väcka elevernas intresse eller var av väsentlig betydelse för att förstå ett 

skede eller ett sammanhang. 11) 
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De nordiska grarutländernas historia borde s ~deras i samband med att dessa 
länder behandlades i geografiundervisningen, men kunde också tas upp i 
anslutning till den svenska historien. Studierna i allmän historia skulle vara 
utblickar som var" ... nödvändiga för att klargöra utvecklingen i stort eller 

som är motiverade av undervisningen i andra ämnen ... ". 12) 

På högstadiet lästes h istoria i årskurs 8 samt av vissa elever i årskurs 9. 
Enligt studieplansförslaget skulle nordisk och allmän historia efter 1815 
studeras i årskurs 8. Kriteriet vid stoffurvalet skulle vara dels stoffets rele
vans för aktuella händelser och förhällanden dels anknytningen till nära
liggande moment inom geografi och samhällskunskap. Som exempel på 
lämpliga områden nämns: Nationella frihets rörelser och liberala reform
strävanden på 1800-talet, Drag ut imperialis mens historia, Det brittiska 
samväldets utveckling, Världskrigen, Ryska revolutionen, USA:s väg frän 
nybyggarland till stormakt, Kinas och Japans omdaning till moderna stor
makter, Främre Orienten under 1900-talet, Internationellt samarbete under 
de senaste 150 åren, Drag ut den kulturella och tekniska utvecklingen under 
de senaste 150 åren, Det moderna Sveriges framväxt , Våra nordiska grann-

länder, Ett längdsnitt om hembygdens historia. 13) 

Eftersom många elever endast läste historia i årskurs 8 ansågs det nöd
vändigt att ge en någorlunda grundlig föreställning om de senaste 150 årens 
historia. När eleverna efter ett års uppehåll åter mötte historieämnet var det 
psykologiskt viktigt au de nu närmade sig detta frän nya utgångspunkter, 
påpekas det. Det globala perspektivet hade skjutits i förgrunden, då eleverna 
genom massmedia ansågs ha fått klan för sig att världen blivit en enhet och 
att vår tillvaro påverkades av händelser långt borta. Av denna anledning 
borde den allmänhistoriska utvecklingen få en framträdande plats i 
undervisningen. Genom att ta utgångspunkten i aktuella händelser och för 
eleverna kända förhållanden kan läraren dels väcka deras intresse dels få 
dem att inse att kunskap om det förflutna är av direkt värde för a tt förstå 

nutiden, påpekas det. 14) 

Kursen i årskurs 8 var sålunda upplagd i ett antal temata, vilka tog sin ut
gångspunkt i 1800-talets historia och fördes fram till nutiden. Så omfattade 
t ex de t första temat frihets- och jämlikhetssträvanden och började med 
franska revolutionen, varefter 1800-talets frihets - och reformrörelser, d v s 
liberalismen, socialismen, arbetarrörelsen och de nationella frihetsrörel
sema och enhetssträvandena, studerades. Härifrån drogs linjerna fram till 
våra dagars frihetskamp i främmande världsdelar. Nästa tema tog sin ut
gångspunkt i de fria staterna i tredje världen och uti från uppkomsten av 
dessa behandlades 1800-talets imperialism. I detta sammanhang studerades 
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det brittiska samväldet framväxt, varvid samspelet mellan inre utveckling 
och yttre expansion särskilt skulle beaktas. Andra världskriget sågs som 
slutpunkten på den imperialistiska och nationalistiska epoken. De båda 
världskrigens förutsättningar, förlopp och följder blev nästa tema, vaivid 

Tysklands och Frankrikes historia särskilt studerades. 15) 

Med utgångspunkt från dagens uppdelning i två maktblock föreslogs där
efter USA:s och Sovjetunionens historia till studium. Samma aktualitetssyn
punkter motiverade teman om Japans och Kinas historia samt om Främre 
Orienten. I det senare fallet skulle dels statens Israels tillkomst ägnas 

intresse dels de arabiska enhetssträvandena. 16) 

I ett tema om internationellt samarbete skulle utgångspunkten tas i Wien
kongressen och sedan skulle samförståndssträvandena över 1800-talets 
fredsrörelse och skilda internationella organisationer, tex Röda korset, 
idronsrörelsen och internationalerna, fram till uppkomsten av Nationernas 

förbund och Förenta Nationerna studeras. 17) 

Också den allmänt kulturella och tekniska utvecklingen borde studeras, 
påpekas det. Vid studiet av den förra borde perspektivet inte begränsas till 
konst, musik och litteratur utan också innefatta demokratiseringen av det 

politiska livet och höjandet av den allmänna bildningsnivån. 18) 

Med utgångspunkt i 1809 års händelser borde det moderna Sveriges fram
växt studeras, varvid demokratiseringsprocessen sattes i centrum men också 
den ekonomiska, sociala, kulturella och tekniska utvecklingen borde belysas 
på ett sådant sätt att eleverna k."Ullde iakttaga sambandet mellan de olika ut
vecklingslinjema, framhålls det. Utgångspunkten kunde vara en diskussion 

om karaktäristiska drag i det svenska samhället idag. 19) Den samtida ut
vecklingen i de nordiska grannländerna kunde också tas upp i detta sam
manhang, varvid såväl likheter som skillnader mellan de nordiska länderna 
borde påpekas. Särskild uppmärksamhet borde ägnas åt de nordiska länder
nas samförståndssträvanden och åt det nordiska samarbetet. Sålunda kunde 
skandinavismen, den fredliga avvecklingen av den svensk-norska unionen 
samt det nutida nordiska samarbetet i olika frågor behandlas. I många fall 
kunde den svenska historien anknytas till hembygdens förhållanden, 
påpekas det. Det blev därför naturligt an syssla med huvudmomentet 

hembygdens historia i årskurs 8. 19) 

Eleverna på de teoretiska linjerna g, h, t, m och s studerade historia även i 
årskurs 9. Vad gäller huvudmomentet Den västerländska kulturkretsens 
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ursprung och äldre skeden borde detta läggas upp olika i gymnasieför
beredande klasser och i övriga klasser. I de senare borde målet vara att ge 
en uppfattning om periodens betydelse för nutiden. Tyngdpunkten borde 
läggas på Grek.lands och Roms kultur- och idehistoria, påpekas det. I de 
gynmasieförberedande klasserna skulle den antika världen studeras mera 
grundligt, varvid också ekonomiska och sociala aspekter skulle behandlas. 
Vidare borde studier innefatta det första årtusendet av vår tideräkning och 
inriktas på hur det antika statssystemet bryts sönder samt hur den antika 
kulturen sprids till andra folk och blir ett väsentligt inslag i den försatta 

västerländska kulturen. 20) 

Dagens globala perspektiv på världen nödvändiggjorde att redan eleverna i 
grundskolan fick en viss uppfattning om de utomeuropeiska kulturkret
sarnas historia, påpekas det. En naturlig utgångspunkt utgjordes av fold
kulturerna. Efter ett studium av de gamla egyptierna och Eufrat-Tigris
kulturerna kunde flodkulturerna i Indien Gangesområdet och Huang-Ho 
bilda startpunkten för en behandling av Indiens och Kinas historia. Också 

indian kulturerna och de äldre afrikanska kulturerna borde studeras. 21) 

Ett antal längdsnitt ingick ocksä i årskurs 9:s kurs. Till skillnad från de 
stympade längdsnitten i årskurs 8 skulle dessa börja relativt tidigt i 
historien, framhålls det. Syftet med dess längdsnitt var flerfaldigt. Dels 
skulle de ge en anknytning till studierna i geografi och samhällskunskap, 
dels skapa sammanhang mellan de "bilder" som tidigare studerats och dels 
ge utfyllnad på områden som tidigare endast sporadiskt tagits upp i under
visningen. Genom längdsnittsstudierna skulle elvema också få träning i att 
själva samla och sammanställa redan bekant material på ett nytt sätt, en 
färdighet som ansågs särskilt betydelsefull för fortsatta studier. Studiet av 
längdsnitt borde förläggas till sista terminen, påpekas det. Som exempel på 
längdsnitt nämns Världsvälden- från Alexanderriket till de nutida stor
makterna, Kungamakt herremakt och folkmakt i Sverige, Från självhushåll 

till varuhushållning samt Olika näringsgrenars utveckling i Sverige. 22) 

Liksom beträffande lärostoffet är de allmänna anvisningarna om arbets
sättet i det mesta likalydande med de i 1955 års undervisningsplan. En 
nyhet i anvisningarna är att studier av konstverk och samtida bilder anses 
vara av stort värde när det gäller att ge en estetiskt verkningsfull helhetsbild 
av ett tidsskede. Genom sådana studier kunde man också påvisa för eleverna 

hur olika stilarte r måste ses i sitt tidssammanhang. 23) 



50 

Samverkan är ett centralt begrepp i Lgr 62. Det betonas, att historieunder
visningen bör samverka med undervisningen i andra ämnen. För mellan
stadiets del ges en rad exempel på samverkansmöjligheter mellan geografi 
och historia. Bilder från det gamla Grekland och Rom kunde visas när 
Medelhavsområdet studeras i geografi, industrialiseringen behandlas i 
samband med Englands geografi, franska revolutionen och Napoleonkrigen 
i samband med Frankrikes etc. Teknikens utveckling, biografiska uppgifter 
om uppfinnare och forskare samt sociala förhållanden och umgängesformer 
kunde behandlas i samband med undervisningen i naturkunskap respektive 
samhällskunskap i ett förr och nu- perspektiv. Samverkan kunde också ske 
med svenska och de konstnärliga ämnena därigenom att arbetet i historia 

illustrerades med dramatiseringar, teckningar etc. 24) 

När det gäller högstadiet ges också en rad förslag på arbetsområden där 
samverkan kunde ske med andra ämnen: 

äldre tiders förluU/anden i skönlinerära och andra framställningar 
(svenska) 

- uppfa11ningar om människan och människovärdet (kristendoms 
kunskap) 
1800-talets andliga rörelser i Sverige (kristendomskunskap) 
internationella samarbets- och samförstdndsorganisationer 
(samhällskunskap) 
det moderna Sveriges framväxt och struktur (samhällskunskap) 
uppkomsten av defria staterna i Afrika och Asien (geografi) 
det brittiska samvälder, vdra dagars Sovjetunionen och USA 
(geografi) 
Fjärran österns ekonomiska och industriella 11tveckling (geografi) 
framstegen inom den medicinska forskningen (biologi) 
uppfinningar och teknisk utveckling (fysik och kemi) 
musikens utveckling (musik) 

- den svenska och utländska utvecklingen pd stilarnas och de bildade 
konstens omrdde (teckning) 

- historiska modeller och teckningar (slöjd och teckning) 25) 

Av den tidigare presentationen av kursförslaget och kommentarerna till 
detsanuna torde framgå, att den kronologiska principen i väsentliga av
seenden frångåtts i Lgr 62. Detta kommenteras följdriktigt i anvisningarna. 
Beträffande mellanstadiet påpekas, att de kronologiska sammanhangen inte 
behöver markeras alltför starkt. En kronologisk uppläggning bör dock 
tillämpas vid undervisningen i svensk historia. Detta bör dock inre hindra 
att i samband med tex geografiundervisningen historiska anknytningar 
görs, framhålls det. Det faktum att den kronologiska synpunkten vid en 
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sådan uppläggning av studierna kommer i bakgrunden anses uppvägas av ett 
större intresse från eleverna, när flera ämnen samverkar. Önskemålet att 
bibehålla en kronologi mellan de historiska arbetsområdena och samtidigt 
anknyta till geografiämnet kunde i viss mån tillgodoses genom att historie
stoffet under vissa perioder fick bestämma ordningsföljden för den samlade 

undervisningen, framhålls det. 26) Frågan om kronologi diskuteras inte för 
högstadiets del, men kursuppläggningen i studieplansförslaget visar att man 
tonat ned dess betydelse. 

Beträffande huvudmomentet Studiebesök konstateras i anvisningarna, att 
dessa bör inriktas på ett begränsat material valt i anslutning tilJ 
undervisningen. Eleverna behöver mycket hjälp för att besöket skall ge 
önskat utbyte, varför studiebesök ställer stora krav på förberedelser, 
påpekas det. 27) 

En lång rad hjälpmedel räknas upp, vilka anses nödvändiga för att det själv
ständiga arbetet skall fungera. För mellanstadiet nämns dokumentärfilmer 
och historiska spelfilmer, handinspelningar, bildserier och planschverk, 
flanelltavla, material för tillverkning av bilder, teckningar och modeller, 
dockteater, illusterade bredvidläsningsböcker, ka1tor, tabellsamlingar samt 
uppslagsverk. För högstadiet utökas förteckningen med arbetsböcker med 
svårighetsgraderade uppgifter, underlagskartor och väggkartor. De senare 

anses vara ett självklart illustrationsmedel vid varje historielektion. 28) 

Lgr 62 skiljer sig inte från de närmast föregående läroplanerna vad gäller 
målen för historiestudierna. Historieundervisningen skall ge eleverna ökad 
nutidsförståelse samt bibringa dem vissa önskvärda etiska egenskaper såsom 
samförstånds- och fredsvilja, vidsynthet och tolerans. Undervisningen skall 
motverka självgodhet och chauvinism. Vidare skall vissa färdigheter såsom 
kritiskt tänkande och förmåga till självständigt arbete tränas. 

Historiekursens stoff vidgas till att omfatta även allmän historia, varvid ett 
globalt perspektiv på historien förespråkas. En tematisk behandling av 
stoffet rekommenderas, varvid de olika temata skall leda in i nutiden. 

Elevernas självverksamhet genom arbete med studieuppgifter och grupp
arbeten förespråkas liksom i de närmast föregående läroplanerna. Sam
verkan med andra ämnen betonas mer än tidigare och många förslag till 
samverkansprojekt ges. 
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Il. 6 Läroplan för grundskolan 1969 

Skolöverstyrelsen hade redan dä grundskolan börjat genomföras uppmärk
sammat behovet av en revision av läroplanen. Genom rullande skol
planering och kontinuerlig läroplansrevision ville man undvika att erfar
enheter och önskemål om förändringar ackumulerades under sä läng tid att 
resultatet blev genomgripande skolrefonner. Flera skäl läg bakom behovet 
av en läroplansrevision. Principen om det fria successiva valet pä grund
skolans högstadium hade medfört att fler.elever än beräknat valt den 
gymnasieförberedande linjen. Vidare ville man förenkla skolans inre orga
nisation. Läroplanens anvisningar om arbetssätt hade haft dälig effekt, an
sågs det. Lgr 69 kom f a att innebära att de flesta organisatoriska arrange
mang för elevernas fria val slopades. Alternativkurser i matematik och 
språk fanns emellertid kvar. Vidare infördes det hobbybetonade ämnet 
"Fritt valt arbete". Principen om det fria valet skulle enligt Lgr 69 för
verkligas genom arbetssättet. Inom klassens ram skulle individuella 
intressen tillgodoses. I syfte att påverka arbetssättet samordnades orien
teringsämnena enligt arbetsomrädesprincipen, vilket innebar att ärnnes
gränsema i viss utsträckning bröts ned. En annan förändring gentemot 
tidigare planer var att kristendomsämnet inrymdes bland orienterings
ämnena och benämndes religionskunskap. Lgr 69 består av dels en "Allmän 
del" innefattande Mål och Riktlinjer, Allmänna anvisningar samt Timplaner 
med anvisningar och kommentarer, dels en "Supplementdel". som utgörs av 

ett antal häften med specifika anvisningar för olika ämnen och stadier. 1) 

Målen för historieundervisningen i Lgr 69 är identiska med dem i Lgr 62. 
Dock har ett par tillägg gjorts: 

"Undervisningen ... belysa den kulturella, sociala, ekonomiska, 
yetenrkanliea reknjrka räusliga och poliriska utvecklingen. Tonvikren bör 
därvid läggas pd sddanaföreteelser, som i särskild grad bidragir till an skapa 
deförhd//anden, problem och motsänningar som rdder i världen idag. - - ·" 

I övrigt överensstämmer målformuleringen med Lgr 62. 2) 

Genom tillägget markeras tydligare än tidigare att nutidsförståelse är 
historiestudiernas främsta mål. Detta motiv utvecklas ytterligare i 
"Anvisningar och kommentarer". där det dessutom framgår att historiskt 

stoff med aktualitetsanknytning särskilt anses intressera eleverna. 3) 

Liksom i Lgr 62 framskymtar en etisk funktion med historiestudierna i 
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anvisningarna. Berättelser om betydelsefulla personer bör ge underlag för 
diskussioner om betydelsen av sarnförståndsvilja, vidsynthet och tolerans 
liksom för faran av okontrollerad makt hos enskilda och grupper, påpekas 
det. De utomeuropeiska kulturkretsarnas historia skulle ge eleverna 
förståelse för främmande kulturtraditioner samt väcka deras vilja till 
solidaritet och praktiska insatser. Diskussioner av historiskt stoff kring 
rasförföljelser och minoritetsförtryck borde leda till såväl förståelse för 

som praktiskt engagemang mot dessa företeelser, framhålls det. 3) 
Historiestudierna skulle också lägga grunden till en kritisk syn på historiska 

framställningar och på framställningar om aktuella politiska frågor. 4) 

Kursinnehållet i historia presenteras under rubriken Huvudmoment. För 
mellanstadiet är huvudmomenten identiska med de i Lgr 62, medan 
högstadiets huvudmoment genomgått smärre förändringar: 

• Betydelsefulla händelser, tidsföreteelser, miljöer och personer i 

allmän och oordisk historiafrdn 1800-talets början fram till vdra 

dagar. 
- Den västerländska kulturkretsens ursprung och äldre skeden. 

- Ndgra utomeuropeiska kulturkretsars UNeckling. 

- Hembygdens historia. 

• Studiebesök. Arbete med olika slag av studie- och arbetsmaterial. 5) 

De viktigaste förändringarna är att längdsnitten utgått och att hembygdens 
historia utgör ett eget huvudmoment. I supplementet "Orienteringsämnen 
Lågstadiet Mellanstadiet" presenteras ett förslag till studieplan, vilket i allt 

väsentligt överensstämmer med motsvarande studieplan i Lgr 62. 6) 

Också för högstadiet ges exempel på ärskursplaneringar i supplementet till 
läroplanen. I årskurs 7 kunde tex momenten Revolutioner som förändrat 
världen, d v s industriella och franska revolutionerna, Europa och världen 
under 1800-talet samt De båda världskrigens tid studeras. Det föreslagna 
tidsutrymmet var 5, 10 respektive 10 timmar. Historia kunde vidare sam
verka med övriga samhällsorienterande ämnen i samlade arbetsområden om 
USA och Sovjetunionen, påpekas det. Åt dessa områden kunde 15 timmar 
vardera ägnas. Med denna planeringsmodell blir kampen om världen ett 

huvudtema för de samhällsorienterande ämnena i årskurs 7. 7) 

I årskurs 8 är huvudtemata I närsamhället samt Vårt nordiska samhälle. Det 
ämnesbundna historiestudiet föreslås omfatta sammanlagt 20 timmar, där 
hälften av utrymmet ägnas åt arbetsområdet Demokratin växer fram i 
Norden och resterande utrymme åt historiska längdsnitt. De senare skulle 
vara av kulturhistorisk art och behandla t ex jordbruk, skogsbruk, bergs-
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bruk, bostaden, kommunikationer, människovärdet, undervisningen eller 
nyhetsförmedlingen förr och nu. Historieämnet kan också samverka med 
andra samhällsorienterande ämnen i arbetsområdena Vårda och hjälpa, 
Näringar och yrken i Norden och Det egna samhället, framhålls det. Det 

föreslagna timutrymmet var 8, 36 respektive 12 timmar. 8) 

Enligt detta planeringsförslag skulle sålunda sammanlagt cirka hälften av 
det totala timutrymmet på 4 stadieveckotimmar användas till ämnesspeci
fika studier i historia och det resterande·antalet till studier av samlade 
arbetsområden. 

Anvisningarna till högstadiets historiekurs är annorlunda utformade än 
tidigare, vilket är naturligt med tanke på att historia enligt Lgr 69 skall 
studeras i tre årskurser på högstadiet i stället för i en eller två.Beträffande 
studier om utvecklingen i Norden upprepas formuleringarna från Lgr 62. 
Samförståndssträvanden och samarbete i Norden bör sättas i centrum. 
Studiet av den svenska historien kan ta sin utgångspunkt i förhållanden i 
hembygden, påpekas det. Demokratiseringsprocessen och samhällsomvand
lingen genom industrialiseringen bör studeras i anslutning till det moderna 
yrkes- och näringslivet, sägs det vidare. En nyhet i Lgr 69 är påpekandet, 
att de sociala konsekvenserna av förändringarna i kvinnornas ställning på 
arbetsmarknaden kan tas upp i detta sammanhang. Detta är naturligtvis en 
återspegling av den s k könsrollsdebatten som tar fart i mitten av 1960-

talet. 9) 

Den allmänhistoriska utvecklingen bör beredas större plats i undervis
ningen än 'förhållandena i Sverige, påpekas det. Uppkomsten av frihets
rörelser och nationella enhetsrörelser under 1800-talet och 1900-talet 
kunde liksom socialismen och arbetarrörelsen behandlas antingen som 
särskilda fristående arbetsområden eller som längdsnitt i samband med 
studiet av olika länder i övriga samhällsorienterande ämnen. Den tekniska 
och kulturella utvecklingen sln1lle tas upp på högstadiet för att eleverna 
bättre skulle förstå förutsättningarna för den snabba förändringen i 
levnadsförhållandena för människorna i Västerlandet under de senaste 
100 åren. En samverkan med de naturorienterande ämnena rekommen-

deras. 10) 

Utomeuropeiska historia borde beredas ett betydande utrymme i studierna 
för att lära eleverna att uppfatta nutidshistorien i ett globalt perspektiv. 
Också i detta sammanhang borde samverkan med andra ämnen efter-

strävas. 11) 1900-talets historia borde också få en väl tilltagen plats i 
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undervisningen i syfte att påvisa för eleverna hur relativt närliggande 
händelser ofta låg bakom brännande och farliga konfliktanledningar och 
oroshärdar. De båda världskrigens tid och uppkomsten av de totalitära 
ideologierna under mellankrigstiden borde därför behandlas grundligt 
liksom USA:s och Sovjetunionens historia. Inte bara konflikter utan också 
samförståndssträvanden borde uppmärksammas, varför FN:s historia borde 

studeras. 12) 

Beträffande antikens historia konstateras, att om studiet av denna inriktades 
på vad antiken betytt för nutiden, var det naturligt att lägga huvudvikten vid 
miljöstudier och förlägga momentet tidigare på högstadiet. Förläggs antik
studiet till sista årskursen ansågs det bättre att inrikta intresset på hur för
hållandena tedde sig under perioden ifråga. Samverkan med religions
kunskap rekommenderas, varvid man t ex kunde studera vad den 

hellenistiska kulturen betytt för kristendomen genom Paulus. 13) 

Framställningen om arbetssättet i Lgr 69 skiljer sig inte i några väsentliga 
avseenden från den i Lgr 62. Avsnittet inleds med ett påpekande, att 
"Eleverna bör tränas att efter hand i alltmer ökad omfattning självständigt 
hämta kunskaper ut olika källor och använda olika studiematerial." Det 
anses också viktigt att eleverna övas att kritiskt granska insamlat material. I 
övrigt upprepas fromuleringar från Lgr 62 angående värdet av såväl 
lärarens som elevernas muntliga berättande samt om möjligheter att medelst 
bild-, text- och ljudmaterial skapa konkretion och tidsfärg åt undervis-

ningen. 14) Genom det inledande citatet torde vikten av elevernas själv
ständiga arbete markeras tydligare i Lgr 69 än i tidigare läroplaner. 

Objektivitetsproblemet ägnas ett betydligt större utrymme i Lgr 69 än i 
tidigare läroplaner. Dels behandlas begreppet objektivitet i samband med en 
allmän diskussion om undervisningens innehåll och då i anslutning till 
frågor om urval och behandling av stoffet, dels diskuteras problemet i de 
ämnesspecifika anvisningarna för historia, religionskunskap och samhälls
kunskap. Objektivitet definieras som saklig och allsidig. Med saklig menas, 
att i en framställning endast sanna eller sannolika påståenden medtages. Om 
av särskilda skäl påståenden av tvivelaktigt sanningsvärde framfördes borde 
detta markeras. Med ledning av mål och anvisningar skulle lärostoff väljas, 
vilket enligt vetenskapens nuvarande ståndpunkt bedöms vara fundamentalt 
för förståelsen av avsedda sakförhållanden, påpekas det. Kravet på allsidig
het anses vara särskilt angeläget vid skildring av livsåskådningar, ideolo
gier, värderingar och i övrigt kontroversiella frågor. Olika ståndpunkter 
skulle då balanseras mot varandra på ett sätt så att den ena inte favoritisera
des framför den andra. Vissa värderingar, vilka fastslogs i läroplanen, t ex 
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demokrati, jämställdhet mellan könen och internationellt medan svar, 
respekt för sanning, sanningssökande och andras uppfattningar, skulle 
emellertid framhållas och främjas, påpekas det. Allsidighet innebar vidare, 
att skolan skulle förhålla sig neutral till det som skildras samt att läraren inte 
identifierar sig med eller tar avstånd från kontroversiella uppfattningar, 

när sådana behandlas. 15) 

Objektivitetsproblemen i historieundeivisriingen behandlas i de ämnesspe
cifika anvisningarna. Både vid uival och bearbetning av stoffet måste 
objektivitet vara vägledande, påpekas det. Formuleringarna om konflikt
orsaker i stridande länders propaganda från 1955 års undeivisningsplan och 
Lgr 62 upprepas. Vid stoffuivalet bör svenska och europeiska förhållanden 
inte få dominera på ett sådant sätt att eleverna bibringas en felaktig bild av 
Västerlandets betydelse sedd i världssarnmanhang, framhålls det. Föiverk
ligandet av en objektiv historieundeivisning kompliceras av det faktum att 
läroböckerna är skrivna utifrån en bestämd historiesyn som är avgörande 
för såväl faktauival som analys samt av au läraren har en bestämd historie
uppfattning, sägs det vidare. Denna motsättning borde presenteras för 
eleverna så fort deras mognadnivå medgjorde det och sedan alltid hållas i 
blickfånget. På så sätt fick eleverna möjlighet att pröva olika uppfattningars 
hållbarhet vid behandlingen av epoker och strömningar, händelseförlopp 

och personliga insatser. 16) 

Förklaringen till det stora utrymme värderingar och objektivitet får i Lgr 
69 torde sökas i det intresse som dessa problem rönte i samhällsdebatten i 
övrigt under senare delen av 1960-talet. 

Historiesynen i Lgr 69 skiljer sig inte från den i 1955 års undeivisningsplan 
och Lgr 62. Det är alltjämt den historisk-kritiska skolans historiesyn med 
inslag av historiematerialism som exponeras. Historiestudiet skall främst 
främja nutidsförståelsen. Som andra önskvärda effkter av undeivisningen 
ses en träning av elevernas kritiska tänkande samt grundläggandet av vissa 
önskvärda värderingar såsom engagemang mot rasförföljelser och minori
tetförtryck samt för solidaritet, tolerans och internationell förståelse. Stoff
uivalet blir beroende av dessa mål. Det är främst sådant som anses ha 
förklaringsvärde för vissa företeelser och händerlser i nuet som skall 
studeras. Det är framför allt internationella fenomen samt förhållanden som 
är förknippade med arbetsmarknad, yrkesliv och nutida politiskt liv i 
Sverige som anses historiskt intressant. 

Lgr 69 följer traditionen från Undeivisningsplan 1955 och Lgr 62 vad 
gäller arbetssättet. Betydelsen av elevernas självständiga arbete betonas. 
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Önskvärdheten av samverkan med andra ämnen, framför allt då de övriga 
samhällsorienterande ämnena, betonas starkare än i Lgr 62. Sålunda upptas 
halva tidsutrymmet för historieämnet av olika samverkansprojekt i det i 
läroplanen ingående studieplansförslaget. 

Enligt Skolöverstyrelsen var Lgr 69 att betrakta som en revision av Lgr 62, 
i vilken anvisningarna till lärarna om hur de skull nå skolans mål var mer 
konkreta. W. Kilbom m fl har visat beträffande anvisningarna för ämnet 
matematik, att Lgr 62 gav mera ledning åt lärarna än Lgr 69. Gunilla 
Svingby har gjort liknande iakttagelser beträffande ämnena biologi, kemi 
och svenska. Av det föregående torde framgå, att denna slutsats även gäller 
historieämnet. 

Il. 7 Läroplan för grundskolan 1980 

Under 1970-talet ökade problemen och oron i skolan och då särskilt på 
högstadiet. Undervisningen fungerade dåligt på sina håll och lärarna sökte 
sig i ökande omfattning till andra verksamhetsområden. Utvecklingen hade 
dessutom visat att vare sig den åsyftade jämställdheten mellan könen eller 
jämlikheten mellan olika sociala skikt vad gällde studieväg i tillräcklig grad 
hade uppnåtts genom de organisatoriska reformerna i skolan. Pedagogiska 
lösningar borde prövas. Ett annat skäl till reformarbetet var, att behovet av 
samhällsorganiserad barntillsyn ansågs ha ökat genom att kvinnor med barn 
i ökande omfattning sökte sig ut på arbetsmarknaden. Av denna anledning 

behövde skolans tillsynsuppgifter ökas. 1) 

Skolöverstyrelsen utarbetade ett förslag till ny läroplan vilket i väsentliga 
delar kom att bilda underlag för den proposition, vilken riksdagen antog 
och som så småningom resulterade i Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 
80. Läroplanen består av Mål och riktlinjer, d v s ett ideologiavsnitt, 
kursplaner där innehållet i undervisningen beskrivs i mål och stadievis 
angivna huvudmoment samt timplaner. I de senare anges undervisningsut
rymmet per stadium i stället för per årskurs som i de tidigare planerna. 
Undervisningstiden skall delas mellan gemensam kurs, fördjupningsstudier, 
tillval och fria aktiviteter. Det påpekas att arbetssätt och arbetsformer bör 
anpassas till elevernas verklighet och erfarenheter. En ökad mångsidighet i 
innehåll och arbetssätt förordades. Ett undersökande och experimenterande 

arbetssätt borde eftersträvas, påpekas det. 2) 

Orienteringsämnena är integrerade i Lgr 80. Historieämnet behandlas 
under rubriken Samhällsorienterande ämnen tillsammans med geografi, 
religionskunskap och samhällskunskap. I stället för en ämnesindelning med 



58 

utgångspunkt från ämnesstruktur presenteras för första gången en helt 
ämnesintegrerad läroplan. Huvudmomenten är uppbyggda efter temata/ 
ämesområden. För de samhällsorienterande ämnena tas följande temata 
upp: 

Människan 
Männislums omgivning 
Människans verksamhet - tidsperspektivet 
Människans verksamhet • samhiillsperspektivet 
Människans frdgor inför livet och tillvarori 

Religionskunskap. 3) 

Frågan om ämnesundervisning kontra integrerad undervisning be
handlas i Lgr 80 i samband med att undervisningsmetoder och stoffets 
gruppering diskuteras. Inledningsvis fastslås, att ämnesgränsema inte 
skall styra undervisningens uppläggning och planering. Lärare och 
elever kan välja mellan olika sätt att disponera stoffet, varvid under
visningsfrågoma skall behandlas av.klassrådet, ämneskonferensen och 
arbetsenhetskonferensen. Såväl ämnesundervisning som samlad under
visning har sina för- och nackdelar, påpekas det. Ämnena har sin egen 
systematik och olika moment sammanhänger med och bygger på de 
föregående, vilket kan ge reda och stadga åt undervisningen, sägs det. 
Stoffet knyter an till lärarnas utbildning, vilket anses underlätta en 
konkret och sakriktig behandling av stoffet. Läraren har lättare att 
genom levande och engagerande exempel fånga elevernas intresse och 
stimulera till fördjupning i temata och vidareutveckling i fria aktivi
teter vid ämnesundervisning, påpekas det. Samtidigt påtalas betydande 
nackdelar med ämnesundervisning. Människor och i synnerhet barn 
upplever inte verkligheten systematiserad inom de tradiotionella 
ämnesgränsema. Frågor inför verkligheten om t ex bostad, miljö, 
skola, samliv och konfliktområden berör flera traditionella områden 
och fodrar belysning av flera ämnen för att kunna förstås, anses det. 
Den slutsats som framställningen om lärostoffets gruppering leder 
fram till är följande: 

"De fördelar somfinns med samlade arbetsomrdden mdste lärare och elever 
tillsammans väga mot nackdelar i form av organisatoriska svdrigheter. Ibland 
mdste man dd välja mellan olika helhetsperspektiv. Ämnesbunden undervis· 
ning utesluter pd intet sätt att stoffet grupperas i enheter som är omede/ban 
gripbara för eleverna, exempelvis historiska utvecklings linjer, hembygdens 
historia, motiv i /i11eraruren, djuren i vdr omvärld." 
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"Skolans samhiillsorientering har en särskilt ansvar för att fostra eleverna rill 
medborgare i ett demokratiskt samhiille. Undervisningen skall ge kunsknper 

om och förståelse för de lagar och normsystem som vårt samhiille vilar på. 

Den skall också leda till insikten om vikten av att värna om de demokratiskn 

räuigheterna och fullgöra skyldigheterna. 
Genom undervisningen ... skall eleverna vidga sina kunskaper om sig själva 

och andra, om människors liv och verksamhet förr och nu samt om tillvaron 

och dess problem ... 

... skaffa sig tilltro till sin förmåga all påverka ochförbä11ra sina egna och 

andras levnadsförhållanden ... 

... stimuleras till egna insatser i samhällslivet och få kännedom om de 

möjligheter som finns all påverka utvecklingen geflOm medverkan i politiskt 

och fackligt arbete och genom Ort.ilutning till olika ideella organisationer och 

föreningar. 

Undervisningen skall bidra till att eleverna får ökad förståelse för andra 

människor och deras villkor som en grund för vilja till jämlikhet och 

solidaritet. Eleverna skall därför ges rikliga tillfällen till kontakt med olika 

grupper av människor utanför skolan" 5) 

De samhällsorienterande ämnena har också vissa färdighetsmål. Eleverna 
skall " ... tillägna sig sådana färdigheter som är viktiga för dem som indi
vider och samhällsmedlemmar. De skall vidga sin omvärldskunskap bl a 
genom att göra fältstudier samt tolka bilder, kartor och andra källor ... lära 
sig utvinna kunskap ut egna erfarenheter, t ex genom praktiskt arbete inom 
som utom skolan samt studiebesök. De skall ges möjligheter att ta kontakt 
med företrädaren för olika sektorer av samhället och i skolarbetet ordna, 
bearbeta, tolka och kritiskt granska samhällsinformation som de får genom 
massmedia och på andra sätt. De skall beredas tillfälle att själva producera 
och förmedla kunskap." 6) 

Det avsnitt i målbeskrivningen som har specifik relevans för 
historiestudierna har följande lydelse: 

Undervisningen skall hjälpa eleverna au sätt in sig själva i allt större 

sammanhang i tid och mm. De skall få möjligheter att uppleva au deras eget 
liv har röner i tidigare generationer. Studierna bör leda till insikt om atr såväl 

materiella villkor som idier och föreställningar påverkat utformningen av 

människors liv. Eleverna bör vidare göras medvetna om au det varit och är 

möjligt att ändra rådande förhållanden. De skall lära sig a tr varje tid har sina 

särdrag och au dess människor bör bedömas utifrån de förursä1111ingar som 

då rådde. Eleverna sknll stifta beknntskap med olika säl/ a u se på den 
historiska utvecklingen . 
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Undervisningen skall leda till att eleverna/dr kunskaper om sddana skeenden 
ochföreteelser som bidragit till an skapa deförhdllanden som rdder i dag . 
Genom an analysera rddande förhdllande ur en historiskt perspektiv bör 
eleverna bli medvetna om arr framtiden är beroende av handlingar och beslut i 
gdrdagens och dagens samhälle. Studierna skall belysa bdde social, kulturell, 
rättslig, vetenskaplig, ekonomisk, teknisk och politisk utveckling. 
Eleverna bör bli medvema om arr utvecklingen i sig kan alstra nya problem, 
vilka kräver en lösning för arr utvecklingen skall innebära en 
framdtskridande. 

Historiestudierna skall enligt Lgr 80 " ... hjälpa eleverna att sätta in sig själva 
i allt större sammanhang i tid och nun'', d v s vara identitetsskapande. 
Vidare skall de skapa förståelse för hur konflikter och andra förhållanden i 
nuet uppkommit, dvs utgöra nutidsförklaring. Genom historiestudierna 
liksom genom samhällsorienteringen i stort skall dessutom handlingsbe
redskap skapas och engagemang till medverkan för att förbättra egna och 
andras villkor stimuleras. Detta skall bl a ske genom att eleverna med
vetande görs om framtidens beroende av nuet och det förflutna. Liksom i 
tidigare läroplaner har samhällsorienteringen och därmed historiestudiet en 
etisk funktion och förväntas utveckla vilja till jämlikhet och solidaritet, 
respekt för alla folk och deras kulturer, civilisationer, värderingar och 
levnadssätt, samt strävan efter fred. 

Innehållet i de historiska studierna beskrivs under rubriken "Människans 
verksamhet - tidsperspektivet" och återges in extenso nedan: 

Ugstadiet 
Min egen historia 
Hembygdens historia: Att se och tyda historiska minnenfrdn hembygden. 
Hur människor levat och verkat i den egna bygden. Sagor, sägner, sdnger 
och annat kulturarv frdn Norden ochfrdn andra länder som är kända för 
elever i klassen. 
Miljöbilder frdn det forntida nordiska samhället. 
All bearbeta olika sakfrdgor och värdefrdgor som väcker intresse, _widran 
eller oro - sedda i tidsperspektiv. 

M el/an.stadiet 
Min släkts historia. Jäniförelser med tidigare generationer och med barn i 
olika länder. Ndgra olika historiska källor. 
Arbete och liv, händelser och gestalter i Norden och Europa under medeltid 
och nyare tidfram rill mirren av 1700-talet. 
Akruel/a problem, sak- och värdefrdgor studerade i el/ ridsperspektiv. 
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Jämförelser mellan det :rvenska samhället och wufra samhällen wifrån 
elevernas olika erfarenheter, intressen och kullurarv. 

Högstadiet 
Min ons historia 
Ndgra olika historiska kii/Jor och metoder. Något om olika 
historieuppfatrningar. 
Arbete och liv i förindustriella och industrialiserade samhällen. 
Jämförelser mellan människors levnadsöden, drömmar och ideal genom 
tiderna. 
Utvecklingenfrdn 1700-ta/ets mitt i Norden, i några ledande världsmakrer 
och i ndgra viktiga utvecklings/änder: Händelser.förärufringar, gestalter. 
idier. 
Ett urval av historiska längdsnill som belyser olika UNecklingslinjer, tex in 
och utvandringen i vårt /aruf. malaförhållarulen och motsättningar. lag och 
rä11, synen på kvinna, man och barn under olika rider, kampen för frihet och 
demokrati, över/evnadsfrågor och fredssrrävanden . 
Alauella sakfrågor och värdefrågor sedda i tidsperspektiv. 
Miljöer, härufe/ser och gestalter i anrika samhällen. 

Ndgra utomeuropeiska kulrurer förr och nu. 

Det i huvudmomenten i Lgr 80 beskrivna innehållet skiljer sig från det i de 
närmast föregående läroplanerna på flera punkter. Historiestudiet skall in
ledas redan på lågstadiet, varvid utgångspunkten är det helt nya momentet 
Min egen historia. Delar av den kurs som tidigare lästes på .. mellanstadiet 
har flyttats till lågstadiet. Det gäller Nordens fomtidshistoria inklusive 
sago- och sägenstoffet. Mellanstadiets kurs har avkortats och sträcker sig 
endast fram till 1720 inte till nutiden som i Lgr 62 och Lgr 69. Ett nytt 
moment på mellanstadiet är Min släkts historia. För högstadiet har tids
gränsen flyttats bakåt från 1815 till 1750. Liksom tidigare skall dock 
antikens historia samt främmande kulturkretsars historia studeras. Nya 
moment på högstadiet är Några källor och metoder samt Något om historie
uppfattningar. De resonemang som i Lgr 69 fördes om objektivitets
problemet har sålunda kodifierats till huvudmoment i Lgr 80. Ett nytt 
moment på alla tre stadierna är Aktuella sak- och värdefrågor i tidspers
pektiv. Detta moment kan jämföras med längdsnitten i de tidigare planerna 
men tar med nödvändighet sin utgångspunkt i nutida frågor som anses 
intressera, förundra eller oroa eleverna. Det kan liksom huvudmomenten 
Min egen historia och Min släkts historia ses som ett uttryck för den i 
läroplanen övergripande intentionen att förankra undervisningen i 
elevernas egen verklighet. 
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Historiestudiets uppläggning kommenteras inte i Lgr 80 såsom i tidigare 
läroplaner. Inte heller ges något studieplansförslag. En analys av mål och 
huvudmoment ger emellertid en uppfattning om intentionerna. Utifrån en i 
de övergripande målen formulerad strävan att ta utgångspunkten hos eleven 
själv inleds studierna med Min egen historia. Därefter vidgas cirklarna till 
att via familjens, släktens och hembygdens historia omfatta Sveriges och 
världens historia. Startpunkten blir hela tiden nuet och dess problem. AV 
naturliga skäl utesluter en sådan uppläggning en fast kronologi som sam
manhållande undervisningsprincip. Dei;ma tolkning av läroplanen ligger i 
linje med den allmänt hållna formuleringen att "Elevernas egna upplevelser 
och iakttagelser skall vara utgångspunkt för studier av den omgivna 
miljön." 9) 

De anvisningar om arbetsformer och arbetssätt som finns i Lgr 80 är gene
rellt hållna. Beträffande arbetsformerna sägs, att elever och lärare gemen
samt skall komma överens om dessa, att de kan variera beroende på stoff, 
syfte och arbetsmaterial samt att de fortlöpande skall prövas och utvärderas. 
Utgångspunkten för arbetssättet, dvs" ... den metod med vilken man för
söker uppnå ett mål", och arbetet med olika stoffområden bör vara elever
nas egen verklighetsbild, konstateras det. Startpunkten bör vara något 
aktuell eller närliggande och lärarna måste försöka bygga vidare på elever
nas egen nyfikenhet. Arbetet anses i många fall kunna utgå från problem 
som eleverna själva ställer, vilket ger skolan möjlighet att träna dem i pro
blemlösning. Dock måste undervisningen föra eleverna vidare och vidga 
deras verklighetsuppfattning i tid och rum, påpekas det. Verkligheten 
utgörs inte bara av samhälle och natur utan även av känsloupplevelser, 
kulturliv, livsåskådning och ideal, framhålls det vidare. Iakttagelser, teori 
och tillämpning kan ofta varvas, varvid eleverna får möjlighet att tillägna 
sig kunskaper genom att själva undersöka, observera och därefter dra slut
satser och inse samband. Lärarens uppgift blir att lära eleverna att arbeta 
kritiskt, inse sina iakttagelsers värde, reflektera, ställa väsentliga frågor, 
sovra och presentera ett stoff. Eleverna skall också lära sig att ta del av 
andras erfarenheter genom böcker, bibliotek och olika media. Förvärvade 
kunskaper skall tillämpas i skapande verksamhet som eleverna bedriver, i 
diskussioner samt i elvemas personliga utveckling, framhålls det. Först när 
eleverna tillämpar kunskaperna blir de deras egendom. Kurserna bör 

därför inte bli ytliga orienteringar över vida fält, påpekas det. 10) 

I läroplanen fastslås, att de elevaktiva arbetssätten utesluter ensidig 
katederundervisning liksom passivt materialsamlande och ifyllande av 
förproducerade uppgifter. Individualisering av stoff och arbetsmetoder 
förespråkas liksom samarbete i olika former. 11) Ämnesspecifika anvis-
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ningar om arbetssättet saknas i Lgr 80 vad gäller de samhäll sorienteranck 
ämnena. 

Som torde ha framgått av det föregående innebar Lgr 80 både en nyorien
tering och ett fullföljande av tidigare läroplaners ambitioner beträffande 
mål, innehåll och arbetssätt för de samhällsorienterande ämnena. Liksom 
tidigare anses nutidsförklaringen vara historiestudiets främsta mål, men 
kunskapens emancipatoriska och identitetsskapande funktion betonas mer än 
tidigare. Kunskaper i t ex historia skall hos eleven skapa beredskap för och 
vilja till handling i syfte att förändra rådande förhållanden. Undervis
ningens innehåll blir mer beroende av elevernas egna erfareneheter och 
verkligheter än tidigare. Ett uttryck för detta är det ökade intresset för 
närhistoria, varvid elevens egen och hans släkts och hembygds historia sätts 
i centrum. Den viktigaste förändringen i fråga om arbetsformer är att 
ämnesintegrationen drivits därhän att de enskilda ämnena inte längre utgör 
undervisningens utgångspunkt utan stoffet grupperas kring olika temata 
eller arbetsområden. 

Förändringarna speglar delvis den intensiva pedagogiska debatt, som fördes 
under 1970-talet. Trots delvis disparata ideer kan vissa gemensamma drag 
spåras hos de gamla och nya pedagoger, vilka kom till tals i denna debatt. De 
betonade alla principen om elevernas aktivering, principen om motiva
tionen, dvs att bygga undervisningen på eleverna behov och intressen samt 
principen att bygga undervisningen på eleverna egen verklighet och därvid 

arbeta med experimenterande metoder. 12) 

Också inom historievetenskapen sker en intensiv debatt om ämnets identitet 
under 1970-talet. Under intryck av det sena 1960-talets politiska radikalism 
ifrågasätts inom historievetenskapen liksom inom andra humanveten
skapliga discipliner det rådande paradigmet, d v s positivismen, vilken i 
historia anses representeras av den historisk-kritiska skolan. Det är f a den 
positivistiska vetenskapens föregivna objektivitet, dess datainsamlande, dess 
betoning av kvantifierbara hårddata och dess föregivna teorilöshet som 
kritiseras. Kritiken riktar sig också mot ämnesval och perspektiv. Utgångs
punkterna för denna kritik hämtas ofta från marxistiska teoretiker och då f 
a företrädare för den s k Frankfurterskolan. Ledande tankar hos de senare 
teoretikerna är samhällsvetenskapens emancipatoriska funktion, föreställ
ningen att de personliga erfarenheterna har generellt intresse, önskvärd
heten av tvärvetenskap samt intresse för maktösa grupper i samhället. Inom 
den historiska disciplinen manifesterar sig dessa tankar bl a i ett ökande 
intresse för närhistoria samt i en ökad användning av marxistiska 

angreppsätt och förklaringar. 13) 
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IL 8 Historieämnets timutrymme 

Det utrynune en skolämne får på schemat kan ses som ett mått på den vikt 
ämnet tillmäts av beslutande myndigheter. Historieämnets timutrymme 
samt dess relativa andel av det totala undervisningsutrymmet under perio
den 1878-1980 framgår av nedanstående tabell. 

Tabell I Historieämnets timutrymme samt dess andel av det totala 
undervisningsutrymmet i folk.skolan och grundskolan i 
Sverige 1878-1980. 

Läroplan Antal års- Antal vecko- HiUSHill 
kurser timmar årskurser vecko- %av 
totalt totalt timmar vecko-

timmar 
totalt 

1878 6 165/ 167 2 4 2.4 
1883 6 162 2 4 2.5 
1889 6 172.5 3 6 3.4 
1900 6 168 3 6 3.6 
1919 6 168 3 7 4.2 
1919 7 198 4 10 5.0 
1955 7 218 4 5.8 2.7 
1955 8 254 5 8.8 2.9 
1955 9 290 5 9.3 3.2 

1962 9 283 61) 9.81) 3.61) 
1969 9 283 6 8.2 2.9 
1980 9 276 9 8.7 3.2 

Anmärkning: Uppgifterna gäller i samtliga fall A-form 
1) Avser 9 g,h,t,m och s. I åk 9 pr, tp, ha och ht lästes ingen 

historia, varför det totala antalet veckotimmar sjönk till 
7.8 eller 3% av det totala undervisningsuttymme. 

Källor: Weslling a.a., Normalplan 1883, 1889 och 1900. Undervisningsplan 1919 och 
1955, Lgr 62, 69 och 80. 

Av tabellen framgår att historieämnet tilldelades fyra undervisningstimmar 
i planerna från 1878 och.1883. 1889 utökades antalet timmar till sex, ett 
utrymme som det behöll i 1900 års normalplan. En förstärkning av 
historieämnets schemautrymme kom i -1919 års undervisningsplan då ämnet 
erhöll sju respektive tio timmar beroende på skolformens längd. Ämnets 
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andel av undervisningstiden totalt mer än fördubblas från 1878 till 1919, då 
ämnet uppnår sin bärsta position någonsin. 

Genom den förlängning av den totala skoltidens längd som tar sin början i 
och med 1955 års undervisningsplan ökas antalet historietimmar i skolan, 
men ökningen står inte i proportion till ökningen av det totala antalet under
visningstimmar. Tvärtom reduceras historieämnets relativa utrymme i 
1955 års undervisningsplan. I den sjuåriga skolan nästan halveras det 
relativa undervisningsutrymmet för historia jämfört med 1919 och i den 
åtta- och nioåriga skolan minskas ämnets relativa utrymme med drygt en 
tredjedel. En viss förstärkning av ämnets relativa schemautrymme skedde 
på de teoretiska linjerna i Lgr 62, men i Lgr 69 förlorade historieämnet åter 
positioner och sjönk ner till 1955 års nivå. En obetydlig förstärkning av 
ämnets relativa utrymme skedde i Lgr 80 i samband med att historiska 
moment infördes i lågstadiets kursplaner. 

Vid bedömningen av historieämnets positioner och utrymme i grundskolan 
bör beaktas att samverkan med andra ämnen förespråkas i läroplanerna. I 
kursplaneförslaget i Lgr 69 anvisas cirka hälften av historietimmarna till 
samverkan med andra ämnen. Lgr 80 skall på högstadiet omkring tio 
procent av timmarna användas till temastudier, av vilka en del kan vara av 
ämnesövergripande karaktär. Detta innebär att utrymmet för "rena" 
historiestudier reduceras. 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att tom 1919 års undervisningsplan 
ökade historieämnets utrymme i skolan både absolut och relativt. Därefter 
har ämnets relativa utrymme reducerats genom att det totala antalet under
visningstimmar ökat betydligt mer än antalet historietimmar. Dagens 
grundskola är sannolikt inte mer historelös än 1800-talets och det tidiga 
1900-talets folkskola, men den har ett betydligt mindre utrymme för 
historia relativt sett än mellankrigstidens och 1940- och det tidiga 1950-
talets skola. 
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fil SAMMANFATTNING OCH ANALYS 

Då undervisningsplanerna för folkskolan före 1919 saknar målbeskriv
ningar får den didaktiska frågan "Varför skall historia studeras?" inget 
explicit svar i dessa planer. Genom att analysera kursinnehåll och myndig
heternas uttalande om historiestudiets syfte i andra dokument blir det 
emellertid möjligt att besvara frågan. Historiestudiet ansågs ha två huvud
syften. I enlighet med rådande historievetenskapliga paradigm, det idea
listiskt nationellt patriotiska, ansågs historieundervisningens viktigaste mål 
vara att till kommande generationer tradera det svenska kulturarvet, vilket f 
a ansågs bestå av den svenska nationens och statsinstitutionernas framväxt 
under Guds ledning. Genom att uppfylla detta kognitiva mål realiserade 
historieundervisningen också det andra huvudmålet, att utveckla och stärka 
gudfruktighet och patriotism. Att döma av principerna för periodisering av 
stoffet tonas det religiösa syftet med historieundervisningen ned något fram 
emot sekelskiftet 1900. De äldre undervisningsplanema utgår således dels 
från en objektivistisk historieundervisningsteori och dels från en klassisk 
enligt S~dring Jensens terminologi. 

I och med 1919 års undervisningsplan fick historieundervisningen delvis 
nya mål. Genom studier i historia skall elevernas förståelse för sin egen 
samtid öka, kategorial historieundervisningsteori. Dock kvarstår målet att 
förmedla kunskap om kulturarvet och att utveckla patriotismen. Dock talas 
det nu om en "sund fosterlandskänsla och god samfundsanda", attityder som 
av anvisningarna att döma inte är av samma slag som 1800-talets mer 
aggressiva nationalism. Tvärtom ses nu fredsfostran som ett av historie
undervisningens syfte. Ett annat mål var att skapa respekt för det vardagliga 
fredliga arbetet. Den religiösa aspekten på historiestudiet har tonats ned i 
1919 års undervisningsplan. Herbert Tingstens i det föregående refererade 
slutsats, att historieundervisningen långt in på 1900-talet syftade till att 
bibringa eleverna den rätta tron har inget stöd i 1919 års undervisningsplan 
eller senare planer. 

I Timplaner 1951, undervisningsplan för folkskolan 1955 och i läroplaner
na för grundskolan finns inte längre målet' att tradera ett evigt och oför
änderligt kultuarv. Nu tidsförståelse är historiestudiets viktigaste kognitiva 
mål enligt dessa läroplaner. Den objektivistiska historieundervisningsteorin 
har ersatts med en kategorial teori. I Lgr 80 tillkommer målet att skapa 
beredskap för och vilja till samhällsförändring i positiv riktning. 

Ett tydligt inslag av klassisk historieundervisningsteori finns också i de 
senare läroplanerna. Historieundervisningen skall utveckla vissa enligt 
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myndigheterna önskvärda attityder hos eleverna. Liksom i 1919 års plan ses 
fredsvilja, vidsynthet och tolerans som sådana attityder. I 1955 års plan ses 
dessutom utvecklandet av trohet, pliktkänsla och vördnad för produktivt 
arbete som mål för undervisningen i historia, medan i läroplanerna för 
grundskolan den internationella solidariteten alltmera betonas. Fr o m 1955 
års undervisningsplan införs i läroplanerna ett inslag av formell historie
undervisningsteori därigenom att fostran av elevernas kritiska tänkande ses 
som en mål för undervisningen. Detta har i det föregående satts i samband 
med det paradigmskifte inom svensk historievetenskap, vilket ägde rum 
under de föregående decennierna och som innebar att den historisk-kritiska 
skolan blev det dominerande paradigmet. Det kan också ses som en effekt av 
ambitionerna i 1940-talets skolutredningar, vilka bl a hade elevernas 
kritiska och demokratiska fostran som ett av sina mål. 

En förskjutning från materiell historieundervisningsteori, d v s att det 
historiska stoffet utgör utgångspunkten för undervisningen, till formell 
teori, d v s att elevens behov styr undervisningen, sker i planerna. Den förra 
teorin dominerar tom 1955 medan den senare stegvis vinner inträde i 
grundskolans läroplaner och helt dominerar i Lgr 80. Den objektivistiska 
historieundervisningstraditionens primat bryts i Timplaner 1951 i och med 
att nutidsförståelsen blir historieämnets viktigaste mål. Historien blir då inte 
längre en objektivt given enhet utan dess innehåll kommer att förändras och 
vara beroende av nuets frågor och därmed ytterst av elevernas intressen och 
behov. Detta faktum syrker den i indelningen ställda hypotesen au didak
tikens varför står i ett funktionellt samband med dessa vad. 

I undervisningsplanerna t o m 1900 begränsas det historiska stoffet till 
svensk politisk historia. I 1919 års undervisningsplan vidgas ämnesstoffet 
till att omfatta även ekonomisk och social historia samt kulturhistoria. 
From Timplaner 1951 dominerar det ekonomiskhistoriska, social
historiska och kulturhistoriska stoffet särskilt på mellanstadiet. Enligt 19 I 9 
års undervisningsplan skulle undervisning ges i allmän historia som en 
bakgrund till den svenska. From Timplaner 1951 ingick allmän historia 
som ett eget moment i undervisningen och fr o m Lgr 62 sk"Ulle den all
männa historien inta en mer framskjuten position än den svenska. Hem
bygdshistoria skulle förekomma i undervisningen alltifrån 1919, men 
momentet har fått en mer framskjuten position än tidigare i Lgr 80 i och 
med att undervisningen skall förankras i elevernas egen verklighet i högre 
grad än tidigare. Min egen historia och min släkts historia är nya moment i 
Lgr 80. 
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När det gäller de i läoplanerna förespråkade undervisningsmetoderna -
didaktikens hur? - fråga - kan såväl förändringar som tyngdpunktsför
skjutningar iakttagas i de olika planerna. I undervisningsplanerna för 
folkskolan samt i Lgr 62 och 69 anges narrationen, d v s lärarens livfulla 
och målande berättelse som en central undervisningmetod. Fr o m 1955 
påpekas an även eleverna bör uppmuntras. Berättandet bör följa den 
kronologiska principen betonas det i planernatom 1919. From under
visningsplan 1955 tonas betydelsen av en fast kronologi ned för att helt 
försvinna i läroplanerna för grundskolan. Detta ha samband med att stoffet 
organiseras efter nya principer t ex i temata, vilka följer olika utvecklings
linjer fram till nutid eller tar sin utgångspunkt i nutida förhållanden och 
syftar till att ge bakgrunder till dessa förhållanden. 

En vanlig uppfattning om särskilt äldre tider historieundervisning är, att 
denna främst syftade till memorering av årtal, namn och andra detaljer. 
Genomgången av läroplanerna visar att betydelsen av detaljkunskaper från 
första början tillmätts litet värde. I samtliga läroplaner har lärarna upp
manats avhålla sig från en undervisning som syftade till memorering av 
detaljer. Huruvida detta fick genomslag i klassrumsverkligheten kan inte 
avgöras med i denna undersökning använt källmaterial. Någon annan 
undersökning av dessa förhållanden grundad på säkert källmaterial 
föreligger inte. 

Fr o m 1919 års undervisningsplan betonas betydelsen av att skapa åskåd
lighet i undervisningen genom sånger, bredvidläsningslitteratur, bild 
material etc. Vidare talas om värdet av att förankra undervisningen i för 
eleverna kända förhållanden, tex historiska minnesmärken i hembygden. 
De ambitioner i denna riktning vilka uttrycks i Lgr 80 är således inte nya, 
med de har fått en mer framsjuten position i läroplanen än tidigare. 

De elevaktiva arbetssätten förespråkas fr o m 1955 års läroplan, liksom 
samverkan med andra ämnen. Dessa inslag i historieundervisningen 
förstärks därefter i läroplanerna för grundskolan och kommer att helt 
dominera i anvisningarna till Lgr 80. 

I det föregående har visats att såväl målen för historieundervisningen som 
innehålle t i och arbetsformerna kring densanuna har haft ett klart samband 
med såväl skolpolitiska ambitioner som rådande paradigm inom pedagogik 
och historievetenskap. 
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