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Abstrakt 
 
Denna uppsats avser att jämföra kursplanerna i historia för grundskolan i Sverige respektive 
Finland, med syftet att synliggöra eventuella likheter och skillnader. Uppsatsens syftar även 
till att undersöka hur begreppet historiemedvetande yttrar sig i de bägge kursplanerna. 
Undersökningen har utförts genom att de bägge kursplanerna har kategoriserats utifrån Sven 
Sødring Jensens fyra historieundervisningsteorier. För att göra det möjligt att tolka hur ett 
historiemedvetande yttrar sig i kursplanerna, har två frågeställningar hämtats från Halvdan 
Eikelands analysredskap och sedan applicerats på de fyra historieundervisningsteorierna. 
Analysen av undersökningen visar att det finns tydliga skillnader mellan de bägge 
kursplanerna. Den svenska kursplanen har kategoriserats som i huvudsak kategorial, medan 
den finska kursplanen i huvudsak har kategoriserats som klassisk. Begreppet 
historiemedvetande yttrar sig tydligast i den svenska kursplanen, men det finns också 
representerat i den finska kursplanen.    
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Arbetsfördelning 
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1. Inledning 

Debatten kring den svenska skolan har kanske aldrig varit större än vad den är just nu, 

utbildningsminister Jan Björklund ses och hörs nästan dagligen i diverse olika medier. 

Exempelvis ägnade Sveriges television hela sitt debattprogram Debatt den 23 oktober 2008 

till att diskutera den svenska skolan, samt att det inom allianspartierna nästan verkar pågå en 

tävling om vem som kan lägga mest förslag som rör skolan, allt från överklagansrätt till 

lagkrav på bra skolmat. Skolan är ett ämne som nästan alla har något att tycka till om, vare sig 

man är politiker, förälder eller elev. 

 

Den svenska skolan står i dagsläget inför en rad omfattande förändringar och utmaningar, som 

kommer att inträffa inom de närmsta åren. Exempelvis skall ämnesundervisningen få en 

centralare plats i undervisningen, betygssystemet skall förändras och det kommer att ske en 

förnyelse av läroplanen och kursplanerna. Anledningen till att ämnesundervisningen kommer 

att få mer utrymme i den framtida undervisningen, är att utbildningsminister Jan Björklund 

vill slå vakt om de olika ämnenas specifika kunskapsinnehåll.1 Syftet med förändringen av 

betygssystemet till att innehålla en sexgradig skala är att det skall underlätta bedömningen, 

samt att betyg skall börja sättas från och med årskurs sex.2 Förnyelsen av läroplanen och 

kursplanerna syftar till att skapa tydligare mål och kunskapskrav för grundskolan, avsikten 

med denna förändring är att undervisningens kvalité skall förbättras och skolans uppdrag 

göras tydligare.3 

 

Historieämnet har i den svenska grundskolan under en lång period fått en minskad 

undervisningstid och allt lägre status. Sedan Lgr 80 finns ingen garanterad minimitid för 

historieundervisning på grundskolan och sedan införandet av Lpo 94 så har historieämnet 

tillhört SO-blockets gemensamma timplan, vilket inneburit att timmarna kunnat fördelas helt 

fritt mellan de olika ämnena.4 Utvecklingen går däremot numera mot att 

historieundervisningen återigen skall få en mer central plats inom den svenska skolan, 

utbildningsminister Jan Björklund har bland annat sagt om historieämnet:  

”Det har minskat mer än något annat ämne sedan efterkrigstiden,  

                                                 
1 Svenska Dagbladet – Svenskan måste få särställning. 2007-02-20 
2 DS 2008:13. s.45 
3 SOU 2007:28. s. 11 
4 Nilsson, B. 2004, Att undervisa historia – Villkor och problem i gymnasiet. Ur: Historien är nu – En 
introduktion till historiedidaktiken. Lund, s. 258  
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och min ambition är att utrymmet för historia ska öka. Man kan i 

samhällskunskap lära sig hur EU fungerar, men det är genom 

 att studera historia som man lär sig varför EU behövs.”5 

  

Det land som utan tvekan är det stora föredömet i nuläget inom utbildningspolitik i Sverige är 

vårt östra grannland Finland. Detta beror på en mängd faktorer som lyfts fram av svenska 

politiker och medier, framförallt det faktum att de finska eleverna når högre resultatet i de 

internationella jämförelserna.6 Att Finland så ofta nämns som ett föregångsland i den svenska 

skoldebatten, innebar att det uppstod ett intresse hos oss att närmare granska hur 

styrdokumenten som styr historieundervisningen i grundskolan i de bägge länderna är 

uppbyggda.  

 

1.1 Problemformulering 

Bakgrunden till de diskussioner som ligger till grund för denna uppsats utgår från upplevda 

erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen som vi har haft under vår 

lärarutbildning, där vi erfarit svårigheter med att göra tolkningar av kursplanen i historia för 

grundskolan. Kursplanen ger enligt oss stort utrymme till enskilda tolkningar för lärare, samt 

att den innehåller opreciserade och svårtolkade begrepp och utryck. Detta bekräftas även av 

den statliga utredningen, SOU 2007: 28 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag 

till nytt mål- och uppföljningssystem, där uppfattas kursplanerna som abstrakta och att de 

saknar tydlighet och enhetlighet. Utredningen förordar mer konkreta och ämnesinriktade 

kursplaner i grundskolan. 7 Per Thullberg som är professor i historia och numera 

generaldirektör för Skolverket lyfter i artikeln Hellre skolverket än bokförlagen fram det 

faktum att skolans styrdokument är allmänt hållna. Detta innebär att styrdokumenten enligt 

Thullberg är abstrakt utformade och att de saknar hänvisningar till vad undervisningen skall 

innehålla, detta är istället något som lärarna skall bestämma tillsammans med eleverna. 

Thullberg hävdar i artikeln att nyligen genomförda undersökningar visar att detta inte har 

fungerat, utan istället är det läroboksförlagen som bestämmer undervisningens innehåll. Detta 

är ett faktum som Thullberg lyfter fram som oroväckande, eftersom staten har till uppgift att 

garantera en likvärdig utbildning till alla elever. Därför anser Thullberg att skolans 

                                                 
5 Svenska Dagbladet – Svenskarna måste få särställning. 2007-02-20 
6 Svenska Dagbladet – Finländska elever i världstoppen i kunskapstest. 2008-11-30 
7 SOU 2007:28. s. 186 
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styrdokument tydligare bör markera vilka undervisningsmoment som undervisningen ute på 

skolorna skall utformas kring.8 

 

När vi läste den statliga utredningen och Thullbergs artikel som kommit fram till dessa 

synpunkter, så väckte detta naturligtvis en rad funderingar. Eftersom utredningen och artikeln 

till stor del bekräftar våra egna erfarenheter från skolans historieundervisning, kommer de till 

viss del att fungera som utgångspunkter för denna uppsats. Innebörden av detta är att det visar 

sig finnas betydligt mer än ett egenintresse som ligger till grund för att genomföra denna 

undersökning, då vi med den statliga utredning och Thullbergs artikel som styrkande 

argument kan anse det vara ett faktum att det är svårt att tolka de nuvarande styrdokumenten 

inom den svenska skolan. Detta är faktorer som inneburit att det hos oss vuxit fram en rad 

intressant diskussionsämnen som fört oss fram till just denna undersökning.          

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att genomföra en jämförelse av de svenska respektive de finska 

kursplanerna i historia för grundskolan, avsikten är att kategorisera och synliggöra innehållet i 

de bägge kursplanerna. 9 Med innehållet i de bägge kursplanerna, så avses att samtliga av 

kursplanernas avsnitt inkluderats i studien. Vårt syfte med att sätta den svenska kursplanen i 

historia för grundskolan i relation till den finska kursplanen i historia för den grundläggande 

utbildningen är att synliggöra eventuella likheter och skillnader.10 Ett av de mest centrala 

begreppen inom den historiedidaktiska forskningen är historiemedvetande, ett begrepp som 

skapades under 1970-talet av tyska historiedidaktiker.11 Historiemedvetande har diskuterats 

flitigt inom den historiedidaktiska debatten i Norden sedan början av 1990-talet.12 Eftersom 

begreppet har fått ett stort genomslag inom historiedidaktisk forskning, så anser vi det även 
                                                 
8 Thullberg, P. 2007, Hellre Skolverket än bokförlagen. Ur: Historielärarnas förenings årsskrift 2007. Bromma, 
s. 85ff 
9 Fortsättningsvis så kommer de styrdokument som är mest centrala för historieundervisningen på grundskolan i 
Sverige respektive Finland att betecknas som kursplaner i uppsatsen. Detta eftersom begreppet kursplan är 
hämtat från det svenska utbildningsväsendet, något liknande begrepp finns inte inom det finska 
utbildningsväsendet. Dock anses det som står under punkten historia i läroplansgrunderna i den finska läroplanen 
för den grundläggande utbildningen vara likvärdigt innehåll med det som står i den svenska kursplanen för 
historia på grundskolan. Syftet med att enbart använda begreppet kursplan i uppsatsen är att undvika 
begreppsförvirring och att det skall underlätta som läsare att följa med i texten.  
10 Med samma motivering som i referens nio, så kommer vi i uppsatsen att använda oss av begreppet grundskola 
när vi talar om de obligatoriska skolsystemen i Sverige och Finland. Vilket innebär att vi kommer att utelämna 
begreppet den grundläggande utbildningen, vilket är den egentliga benämningen på det som i Finland kan 
likställas med den svenska grundskolan. 
11 Jensen, B E. 1997, Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik. Ur: Historiedidaktik. Lund, 
s. 49ff 
12 Karlsson, K-G. 2004, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. Ur: Historien är nu – En introduktion till 
historiedidaktiken. Lund, s. 44 
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vara relevant att undersöka hur begreppet yttrar sig i den svenska respektive den finska 

kursplanen i historia för grundskolan. Vid utformandet av studien så ansåg vi det relevant att 

jämförelsen skulle ske mellan Sverige och ett annat nordiskt land, då de nordiska länderna 

anses ha ett snarlikt och likvärdigt utbildningssystem.13   

 

Vilka likheter respektive skillnader finns mellan den svenska och finska kursplanen i historia 

för grundskolan? 

 

Hur gestaltar sig begreppet historiemedvetande i de bägge kursplanerna? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsens upplägg och utformning har som målsättning att vara så sammanhängande och 

tydlig som möjligt, för dess läsare. Därför kommer uppsatsens första kapitel bestå av de delar 

som förklarar och beskriver undersökningens utformning. Detta innebär att det första kapitlet 

bland annat innehåller uppsatsens syfte och den metod som undersökningen kommer att 

baseras på. Uppsatsen andra kapitel kommer att innehålla en bakgrund, där centrala ämnen 

och begrepp kommer att förklaras. Syftet med detta är att ge läsaren en kort introduktion och 

förklaring till de för undersökningen aktuella ämnena, nämligen Sverige och Finlands 

utbildningssystems utformning och begreppet historiemedvetande. Det tredje kapitlet kommer 

att tituleras analys och innehåller uppsatsens genomförda undersökning, vilket innebär 

undersökningens fullständiga resultat kommer att presenteras i detta kapitel. Uppsatsens 

fjärde och sista kapitel kommer att innehålla en diskussion, där vi kommer att presentera våra 

synpunkter på de resultat som framkommer via den genomförda undersökningen. 

 

Vi anser att det valda uppsatsämnet är relevant för lärares yrkesutövning, baserat på en rad 

olika faktorer som redan nämnts i uppsatsen. Dels benämns Finland ofta som ett 

föregångsland inom utbildningspolitik i den svenska skoldebatten, vilket innebär att det är av 

intresse att göra jämförelsen av kursplaner med just Finland.14 Vi har själva upplevt 

svårigheter med att tolka den svenska kursplanen i historia för grundskolan. Då uppstod 

intresse för att studera hur kursplanen i historia i Sverige är utformad och titta närmare på 

eventuella likheter och skillnader med Finlands kursplan i historia för grundskolan, med 

                                                 
13 Andersen, J. 1999, Nordisk uddannelse i international sammenhaeng. Ur: Nordisk utbildning i fokus – 
Indikatorer. Köpenhamn, s. 27 
14 Svenska Dagbladet – Finländska elever i världstoppen i kunskapstest. 2008-11-30 



 

5 
 

motiveringen att Finland som tidigare nämnts ses som ett föregångsland inom 

utbildningspolitik. Vidare så finns det en statlig utredning utkommen 2007 som vi tidigare 

nämnt i vår problemformulering. I utredningen beskrivs de svenska kursplanerna för 

grundskolan som bristfälliga vad det gäller tydlighet och enhetlighet, utredningen förordar 

därför mer konkreta kursplaner likt de finska.15 Detta anser vi motivera varför just detta ämne 

är av intresse att studera för vår kommande yrkesutövning.  

   

1.4 Avgränsningar i tid och rum 

De avgränsningar som har skett i samband med genomförandet av denna undersökning, har 

samtliga syftat till att hålla uppsatsen inom en rimlig och hanterlig nivå. Detta har inneburit 

att vi blev tvungna att välja bort det faktum att undersökning från början var tänkt att 

innehålla fler nordiska länder än enbart Sverige och Finland, samt att det fanns planer på att 

undersökning skulle studera även tidigare använda styrdokument. Syftet med det sistnämnda 

skulle varit att studera utvecklingen av styrdokumenten fram till de som används i dagens 

nordiska skolor. Orsaken till att undersökningen begränsades till endast dessa två länder och 

de nuvarande styrdokumenten var enbart tidsmässiga, då det ej ansågs genomförbart under 

examensarbetets strama tidsram att involvera fler än två länder.  

           

När det gäller Sverige så anser vi att kursplanen i historia för grundskolan är det mest 

väsentliga styrdokumentet. För grundskolan i Finland så anser vi att de läroplansgrunder för 

historia som presenteras i läroplanen är det mest väsentliga styrdokumentet. Att vi valt ut 

dessa bägge styrdokument som mest väsentliga för undersökningen, baserar vi på det faktum 

att vi anser att de har ett stort inflytande på utformningen av den historieundervisning som 

sker på respektive lands grundskolor.  

 

1.5 Metod 

Undersökningens metod är en komparativ analys, eftersom vår undersökning har som syfte att 

jämföra den svenska och den finska kursplanen i historia för grundskolan. Vi kommer att 

analysera och jämföra de bägge kursplanernas innehåll utifrån Sven Sødring Jensens 

historieundervisningsteorier. Syftet med att vi använder oss av Sødring Jensens teorier i 

undersökningen, är att vi ska kunna kategorisera de bägge kursplanernas innehåll. Avsikten 

med kategoriseringen är att vi vill synliggöra eventuella likheter respektive skillnader mellan 

                                                 
15 SOU 2007:28. s. 11 
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de bägge kursplanerna. Ytterligare ett syfte med vår undersökning är att analysera hur 

begreppet historiemedvetande framträder i de bägge kursplanerna. Detta kommer att ske 

genom att vi applicerar delar av den norske forskaren Halvdan Eikelands studie 

Historieundervisning og interkulturell læring - En analyse av norske og tyske læreplaner, 

norske lærebøker og av erfaringar fra norsk skole på Sødring Jensens fyra 

historieundervisningsteorier. Anledningen till att vi använder oss av Eikelands studie för att 

utröna eventuella tecken på historiemedvetande i de fyra historieundervisningsteorierna, är att 

Sødring Jensen inte använder begreppet historiemedvetande i sin bok 

Historieundervisningsteori från 1978. Därför ser vi ett tydligt behov av att komplettera 

Sødring Jensen fyra historieundervisningsteorier, för att göra det möjligt att genomföra en 

undersökning som även granskar hur begreppet historiemedvetande framträder i de bägge 

kursplanerna.  

 

Halvdan Eikelands studie syftar till att undersöka hur historieämnet kan bidra till en ökad 

interkulturell undervisning inom skolan. Bakgrunden till denna studie är att Eikeland lyfter 

fram det faktum att Norge och många andra länder blir allt mer mångkulturella. Dels genom 

invandring, men även genom att människor blir allt mer globaliserade och reser runt i världen 

och upplever andra kulturer på nära håll. Dessa faktorer leder enligt Eikeland till att skolan 

står inför en stor utmaning att integrera dessa kulturer i undervisningen. Syftet med att 

Eikeland väljer att jämföra den norska läroplanen med tyska läroplaner, baseras på det faktum 

att Tyskland är ett land med ett procentuellt stort antal elever med invandrarbakgrund. Studien 

bygger på en hypotes om att historieundervisningen i skolan skapar stora möjligheter för att 

utveckla interkulturell kunskap hos eleverna. Eikeland har två målsättningar med studien, dels 

att kunna utveckla ett redskap som skall kunna vara till hjälp vid analyser av läroplaner och 

läroböcker, samt att ta fram riktlinjer för hur interkulturell undervisning kan utvecklas i 

skolan.16 Det analysredskap som Eikeland presenterar i resultatet av studien innefattar ett 

antal frågeställningar, som syftar till att tolka läroplaner och läroböckernas innehåll utifrån 

historiedidaktiska begrepp.17 Vidare så lyfter Eikelands studie fram att både i den norska 

läroplanen och i de tyska läroplanerna saknas didaktiska redskap som främjar ett 

interkulturellt lärande. Detta beror på att det enligt Eikeland inte ges något utrymme till 

                                                 
16 Eikeland, H. 2004, Historieundervisning og interkulturell laering – En analyse av norske og tyske lareplaner, 
norske laereboker og av erfaringer fra norsk skole. Tonsberg, s. 3 
17 Ibid. s. 24 ff 
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didaktisk reflektion i läroplanerna, vilket synliggörs genom att läroplanerna betecknas som 

indirekta och teorifattiga.18  

 

Den del av Eikelands studie som är av speciellt intresse för denna undersökning, är den del av 

hans analysredskap som fokuserar på begreppet historiemedvetande. Där har Eikeland 

utformat fyra frågeställningar som syftar till att synliggöra hur historiemedvetande framträder 

i läroplaner. Utifrån dessa frågeställningar, har vi valt ut två frågeställningar som vi anser 

lämpar sig för att kunna besvara syftet med vår undersökning. Eftersom Eikelands studie i 

huvudsak fokuserar på interkulturell undervisning i skolan, så anses de bägge 

frågeställningarna som plockats bort inte vara relevanta för vår undersökning. De bägge 

frågeställningar som vi valt att använda i vår undersökning, anser vi kan användas till att 

analysera hur begreppet historiemedvetande framträder i den svenska respektive finska 

kursplanen i historia för grundskolan. Detta kommer att ske genom att vi applicerar Eikelands 

bägge frågeställningar på de fyra historieundervisningsteorierna, därigenom får vi fram hur ett 

eventuellt historiemedvetande framträder i Sødring Jensens fyra teorier. Nästa steg för att få 

fram hur ett eventuellt historiemedvetande framträder i den svenska respektive den finska 

kursplanen i historia, blir att de bägge kursplanerna kommer att kategoriseras utifrån Sødring 

Jensens fyra historieundervisningsteorier. De bägge utvalda frågeställningarna från Eikelands 

studie som kommer att användas, följer nedan: 

”Læreplanens syn på historie som prosess og på nytteverdien av  
historisk læring?”   

 

 ”Syn på identifikasjon og tilhørighet?” 19  

 

1.6 Material 

Det mest centrala undersökningsmaterialet för denna uppsats är de styrdokument som styr den 

svenska respektive den finska grundskolans historieundervisning, dessa kommer därför att 

presenteras i korthet, med syfte att ge en inblick i hur dessa styrdokument är utformade. 

 

Den svenska historieundervisningen i grundskolan styrs av de mål som presenteras i den 

kursplan som gäller för historieämnet. Dock bör det understrykas att historieundervisningen 

på grundskolan i Sverige även kan baseras utifrån den kursplan som är gemensam för de fyra 

samhällsorienterade ämnena. Denna undersökning kommer dock att utgå från den kursplan 
                                                 
18 Eikeland, H. 2004,  s. 181  
19 Ibid, s. 25 
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som finns specifikt för ämnet historia. Kursplanen för historia på grundskolan är från 2000 

och den har utformats av Skolverket på uppdrag av regeringen, den bygger på läroplanen från 

1994.20 Kursplanen reglerar de krav som finns på den historieundervisning, som skall 

bedrivas på de svenska grundskolorna. Det övergripande syftet med kursplanen är att ange 

vad eleverna skall lära sig under historieundervisningen, vilket dock sker utan att kursplanen 

pekar ut något specifikt innehåll eller några arbetsmetoder. Dessa avväganden skall istället 

genomföras av skolorna och de enskilda historielärarna i samråd med eleverna. Syftet med att 

skolorna och de enskilda historielärarna skall göra dessa tolkningar av kursplanen och planera 

undervisningen tillsammans med eleverna är att historieundervisningen skall ha sin 

utgångspunkt i elevernas förutsättningar och behov.21  

 

När det gäller Finland så styrs den finska historieundervisningen i grundskolan av de mål som 

anges under punkten historia i de finska läroplansgrunderna, som är en del av den finska 

läroplanen för grundskolan. Detta innebär att man i Finland inte har några specifika 

kursplaner för de olika ämnena, likt de som används i Sverige. Den läroplan som gäller i de 

finländska grundskolorna inrättades 2004, ansvariga för utformandet och innehållet i 

läroplanen är den finska Utbildningsstyrelsen, som kan likställas med det svenska Skolverket. 

Under punkten historia i läroplansgrunderna så presenteras inte enbart målen för den finska 

historieundervisningen, utan även det centrala innehållet för ämnet fastslås. Dessa 

läroplansgrunder skall ligga till grund för den historieundervisning som sker ute på de finska 

grundskolorna. Historieundervisningen skall även ta sin utgångspunkt i de lokala läroplanerna 

som utformas av antingen kommunerna eller de enskilda skolorna. De lokala läroplanerna 

skall vara utformade i likhet med läroplansgrunderna, eftersom de mål och det innehåll som 

presenteras i läroplansgrunderna är bindande för alla grundskolor i Finland.22 

  

1.7 Teoretisk utgångspunkt 

Teoretisk utgångspunkt för denna studie är Sven Sødring Jensens 

historieundervisningsteorier, som utgår från den tyske didaktikern Wolfgang Klafkis 

undervisningsteorier. Sødring Jensens historieundervisningsteori innehåller fyra olika 

pedagogiska perspektiv. Två av dessa perspektiv kan kategoriseras som materiella teorier, 

vilket innebär att de utgår från det historiska stoffet, dessa bägge teorier benämns som den 

                                                 
20 www.skolverket.se 2008-12-04  nr. 1 
21 Ibid. 
22 http://www.oph.fi/svenska/  2008-12-05 
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objektivistiska och den klassiska teorin. Den tredje undervisningsteorin benämns som den 

formalistiska teorin, den skiljer sig från de bägge tidigare då den utgår från eleven istället för 

det historiska stoffet. Den fjärde och sista av Sødring Jensens undervisningsteorier benämns 

som den kategoriala teorin, den innehåller utvalda delar från de övriga tre teorierna. Dessa 

fyra historieundervisningsteorier kommer i samband med att de presenteras, även att anknytas 

till Eikelands bägge frågeställningar som handlar om historiemedvetande. Vårt syfte med 

detta är att bedöma huruvida de fyra historieundervisningsteorierna innehåller ett 

historiemedvetande.   

 

Den objektivistiska teorin kan beskrivas som förmedlaren, eftersom den syftar till att överföra 

den aktuella kulturens innehåll till de uppväxande generationerna av medborgare. Detta 

innebär att eleven blir passiv mottagare av det fastställda historiska stoffet. Det historiska 

stoffet inom objektivismen är alltid givet och självklart, eftersom undervisningen syftar till att 

ta upp den gemensamma kulturen som finns i samhället. Det som då blir det aktuella 

undervisningsinnehållet behövs ej problematiseras, eftersom det anses finnas en konsensus 

om vad undervisningen skall innehålla. Denna undervisningsteori syftar till att eleverna skall 

uppta den egna kulturens innehåll, som exempelvis gemensamma moraliska värden. 

Innehållet i undervisningen skall vara värderingsfritt och syfta till att vara en saklig 

förmedling av kunskap till eleverna. Därav ifrågasätts inte det historiska stoffet eftersom det 

anses vara självklart vad som är viktig och central kunskap att undervisa om i skolan.23 

Historieundervisningen inom den objektivistiska teorin har inget behov av didaktik, eftersom 

undervisningsinnehållet anses vara oproblematiskt och värderingsfritt. Detta leder till att man 

inte har några uttalade mål med undervisningen, då fastställda mål skulle innebära att 

undervisningen inte är värderingsfri. Eftersom fastställda mål innebär att man lägger en 

värdering i vad eleverna skall uppnå.24 Inom den objektivistiska teorin möter eleverna 

undervisningsinnehållet genom kronologisk ordning. Det naturliga är att undervisningen 

presenteras från dåtid till nutid, men inom objektivismen skulle det också vara möjligt att 

undervisningen har sin utgångspunkt i nutiden och sedan arbetar sig bakåt i historien.25  

Inom den objektivistiska teorin så har det historiska innehållet som presenteras i 

undervisningen ett stort värde i sig, eftersom det är detta innehåll som eleverna passivt skall ta 

till sig. Denna överföring av kunskap anses ske lätt eftersom den objektivistiska teorin 

                                                 
23 Sødring Jensen, S. 1978, Historieundervisningsteori. Köpenhamn, s. 11ff 
24 Ibid. s. 23 
25 Ibid. s. 43 



 

10 
 

förutsätter att elever uppfattar kunskapen lika, eftersom de anses ha en gemensam kultur. 

Läraren är den viktigaste personen i inlärningsprocessen eftersom det är läraren som har 

kunskapen. För elevernas del handlar det om att ta in så mycket som möjligt av lärarens 

undervisning, den elev som vet mest är den som anses vara duktigast. 26 Den objektivistiska 

historieundervisningen är ofta personaliserad, vilket innebär att det är personer och deras 

egenskaper som är centrala. Den personaliserade historieundervisningen gestaltar sig i olika 

former, bland annat övermäktiga subjekt, som innebär att den baseras på stora mäns 

handlingar. Även stereotypa sociala mönster, som innebär att man bara ser ytterligheterna 

som exempelvis att ett samhälle har demokrati eller diktatur, det råder inget mellanting.27 

Kritiken som riktas mot den objektivistiska teorin består bland annat av att det historiska 

innehållet ses som absolut och att det inte tillhör någon historisk kontext. Detta innebär att det 

finns en ovilja inom den objektivistiska teorin att sätta in de historiska händelserna i ett större 

sammanhang och se till helheten, istället ses varje enskild händelse som något unikt. Vidare 

så riktas det kritik mot att man inom den objektivistiska teorin inte har några kriterier för 

historieundervisningens innehåll, istället så är syftet med undervisningen att förmedla hela 

den aktuella kulturens innehåll.28  

 

Den klassiska historieundervisningsteori beskrivs som uppfostraren och är liksom den 

objektivistiska teorin kategoriserad som materiell, vilket innebär att även denna teori utgår 

från innehållet. En tydlig skillnad mellan de bägge materiella teorierna är att det inom den 

klassiska teorin finns ett bestämt urval och kriterier att bygga undervisning på. Detta urval 

förutsätter dock att det finns en enighet om vilka händelser och mänskliga egenskaper som 

kategoriseras som klassiska, det är kring dessa klassiska händelser och mänskliga egenskaper 

som undervisningen byggs upp.29 Historieundervisningens fokus inom den klassiska teorin 

ligger på folket och den egna nationen. De mänskliga egenskaperna som lyfts fram som 

värdefulla för att skapa en nationalromantisk känsla är mod, arbetsamhet och 

fosterlandskärlek.30 Utan enigheten om vad som anses vara det centrala inom 

historieundervisningen, så hade man inte haft några urvalskriterier att basera undervisningen 

på. Vidare så handlar den klassiska teorin om sambandet mellan människa och samhälle, 

                                                 
26 Sødring Jensen, S. 1978, s. 54 ff 
27 Ibid. s. 62 
28 Ibid. s. 11ff 
29 Ibid. s. 67 
30 Ibid. s. 70 
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eftersom syftet med den klassiska undervisningen är att fostra goda medborgare.31 

Populärhistorikern och författaren Herman Lindqvist är ett exempel på en historieförmedlare 

som upprätthåller den klassiska historieundervisningsteorin.32 En central undervisningsmetod 

inom den klassiska teorin är berättandet, som inte enbart syftar till att ge eleverna kunskap, 

utan att även förmedla en gemensam känsla till eleverna.33 Kritiken mot den klassiska teorin 

handlar om att det krävs att samhället har en liknande syn på vad som är klassiska händelser 

och mänskliga egenskaper för att teorin skall få genomslag.34 

 

Den formalistiska historieundervisningsteorin utgår till skillnad från de bägge tidigare 

teorierna från eleven. Historieundervisningen inom den formalistiska teorin syftar till att lära 

eleverna att utföra rätt processer, med processer menas att leva, att fungera och att göra något 

i världen som människa. Målet med att eleverna skall kunna utföra dessa processer är att de 

skall lära sig att bruka historien och förstå dess innebörd. Den formalistiska 

historieundervisningsteorin har två stycken utgångspunkter, den funktionella teorin och den 

metodiska teorin. Det som kategoriserar den funktionella teorin är att den handlar om att öva 

elevernas personliga förutsättningar att kunna utföra processerna. Detta innebär att det inte är 

historieundervisningens faktainnehåll som sätts i fokus, utan det är själva arbetssättet som 

eleverna når kunskap genom som är det centrala. Det historiska stoffet används som redskap, 

eftersom undervisningen syftar till att ge eleverna verktyg för att själva kunna bruka och 

förstå sin historia. Den metodiska teorin som är den andra utgångspunkten inom den 

formalistiska historieundervisningen handlar om att öva de metoder som skall användas vid 

utförandet av processerna. En central metod är källkritik, som handlar om att eleverna skall 

lära sig att skilja på vad som är sann respektive falsk information när de genomför 

historieundervisningens processer.35 Inom den formalistiska historieundervisningen läggs inte 

bara vikt vid den intellektuella inlärningen för eleverna, utan även de emotionella 

egenskaperna är viktiga att utveckla. Det anses att dessa egenskaper går att träna upp, precis 

som människan kan träna sina muskler var för sig.36 Den formalistiska 

historieundervisningsteorin har uppställda mål, eftersom man inom denna teori vill 

åstadkomma något konkret med historien. Detta innebär att själva historien inte har något 

värde i sig, utan att historien är något som måste användas i praktiken för att den skall fylla 
                                                 
31 Sødring Jensen, S. 1978, s. 67  
32 Bjarne Larsson, G. 2002, Att tänka kritiskt om sändaren. Ur: Forma historia – Metodövningar. Lund,  s. 83 
33 Sødring Jensen, S. 1978, s. 68 ff  
34 Ibid. s 73 
35 Sødring Jensen, S. 1978,  s. 79 
36 Ibid. s. 88 
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sin rätta funktion. Följden av detta blir att undervisningen syftar till att eleverna skall lära sig 

att lära, vilket innebär att den historiska kunskapen först får sitt värde då den brukas och 

används i vardagen.37 Kritiken mot den formalistiska historieundervisningsteorin handlar 

bland annat om att man ser metoden som oproblematisk, på samma sätt som man inom den 

objektivistiska historieundervisningsteorin ser det historiska undervisningsinnehållet som 

oproblematiskt. En annan del av kritiken handlar om att de primärkällor som undervisningen 

syftar till att utgå ifrån oftast är för svåra för eleverna, eftersom eleverna saknar tillräcklig 

förförståelse. Följden av detta blir att de källor som används inte utgår från elevernas vardag, 

utan att de istället hämtas från traditionella institutioner. Detta leder till att 

historieundervisningen inom den formalistiska teorin motverkar sitt eget syfte, eftersom den 

har som mål att utgå från eleverna.38   

 

Den kategoriala historieundervisningsteorin utgår från Sødring Jensens tre tidigare 

presenterade historieundervisningsteorier. Den kategoriala teorin utgår från både eleven och 

stoffet när undervisningens innehåll utformas, vilket innebär att teorin i huvudsak innehåller 

utvalda delar från de tre föregående teorierna.39 Syftet med att sätta samman specifika delar 

från de tidigare nämnda undervisningsteorierna är att övervinna svårigheter som teorierna 

medför, genom att skapa sammanhang mellan de utvalda delarna.40 De sammanhang som den 

kategoriala teorin syftar till att skapa, handlar om att integrera stoff, metod, elev och samhälle 

inom undervisningen. Den kategoriala teorin ser historia som ett samhällsämne som avser att 

etablera historieundervisningen utifrån ett tidsmässigt sammanhang, vilket innebär att 

eleverna skapar en förståelse för samhällsutvecklingen ur ett historiskt perspektiv.  Vidare 

avser den kategoriala teorin att förklara samhällets utveckling genom inlevelse, reflektion, 

empiri och teoriskapande. Detta innebär att eleverna genom inlevelse skall kunna sätta sig in 

och förstå det historiska sammanhanget som de studerar, och genom att reflektera så förmår 

eleverna att förklara det historiska innehållet. För att kunna skapa det historiska 

sammanhanget som undervisningen eftersträvar, så krävs det att det empiriska materialet 

bearbetas och teoretiseras för att det skall få en funktion och mening. Kritik mot den 

kategoriala teorin handlar om att undervisningen i allt för hög grad baseras på sekundärkällor, 

                                                 
37 Sødring Jensen, S. 1978, s. 91 ff 
38 Ibid. s. 94 ff 
39 Ibid. s. 103 
40 Bjarne Larsson, G. 2002, s. 84 
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detta eftersom historia skapas genom observationer av verkligheten. Detta får till följd att 

eleverna många gånger får ta till sig redan behandlat historiskt stoff.41 

 

1.8 Historiemedvetande i de fyra historieundervisningsteorierna 

Historiemedvetandet i de fyra historieundervisningsteorierna, är enligt vår tolkning relativt 

varierande. Inom den objektivistiska historieundervisningsteorin så framträder inget tydligt 

historiemedvetande, då man inom den objektivistiska teorin förmedlar ett givet historiskt stoff 

som inte problematiseras. Synen på identifikation och tillhörighet inom den objektivistiska 

teorin kan kopplas till den aktuella kultur som tas upp i teorin. Dock sägs det inget om att den 

aktuella kultur som förmedlas på något sätt skall problematiseras, utan snarare skall den bara 

presenteras som given. Liknade tendenser finns även inom den klassiska 

historieundervisningsteorin, som likt den objektivistiska teorin inte problematiserar kring det 

historiska stoff som ligger som grund i den klassiska teorin, trots att det historiska stoffet i det 

här fallet är noga utvalt. Bägge dessa teorier som är uppbyggda kronologiskt ger snarare 

uttryck för ett tidsmedvetande, än ett historiemedvetande. I den klassiska teorin vill man 

genom historiska berättelser förmedla en gemensam känsla till eleverna och på så vis skapa 

goda medborgare. Detta leder till en form av tillhörighet, dock är det ingen personlig process 

som leder till denna tillhörighet, snarare utsätts eleven för en form av assimilering. När det 

gäller den formalistiska historieundervisningsteorin, så framträder ett historiemedvetande. En 

central del inom den formalistiska teorin handlar om att bruka historien och förstå dess 

innebörd, vilket vi anser vara förenligt med processen i ett historiemedvetande. Eftersom den 

formalistiska teorin även handlar om att förstå sin egen historia, så innebär det för eleven 

möjligheter att skapa en identitet och en tillhörighet, som är en del av ett historiemedvetande. 

Den kategoriala historieundervisningsteorin förklarar samhällsutvecklingen ur ett historiskt 

perspektiv och genom bearbetning av det empiriska materialet så skapas ett historiskt 

sammanhang. Detta visar på ett historiemedvetande där man ser historien som en process, där 

olika händelser påverkar varandra. I den kategoriala teorin skall eleverna även kunna 

identifiera sig med historien och genom inlevelse och reflektion förstå historiska samband, 

vilket vi ser som ytterligare tecken på ett historiemedvetande. 

 

 

 

                                                 
41 Sødring Jensen, S. 1978, s. 104 ff 
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1.9 Tidigare forskning 

Denna del av uppsatsen syftar till att kortfattat beskriva relevanta delar av tidigare forskning 

som kan knytas till denna undersökning. Eftersom ingen undersökning tidigare har avsett att 

jämföra den svenska kursplanen i historia med andra länders styrdokument i ämnet. Så 

innebär detta att huvudfokus i denna forskningsöversikt kommer att handla om 

historieundervisningens funktion och hur väl den lyckas att skapa ett historiemedvetande hos 

eleverna.   

 

1995 genomfördes en omfattande undersökning vid namn Youth and History, bland 

ungdomar i Europa. 27 olika länder medverkade och cirka 32000 skolelever från dessa länder 

i åldern 14 till 15 år deltog i undersökningen, i studien ingick även 1250 lärare som 

undervisar i historia.42 Syftet med projektet var att kartlägga ungdomars syn på historieämnet 

för att förhoppningsvis kunna förbättra undervisningen om så skulle behövas. Den primära 

anledningen till studien var alltså inte att undersöka elevernas kunskap inom historia, utan 

snarare titta närmre på deras syn och uppfattning om historieämnet i stort. Därav finns 

begreppet historiemedvetande som en central del i projektet. Studien ligger även som grund 

för vidare forskning inom ämnet.43 Huvudfrågan i undersökningen handlade om vad historia 

betydde för den enskilde eleven. Denna frågeställning följdes upp av flera olika frågor som 

behandlade bland annat, allmänt historiskt intresse, didaktiska lärosätt inom historia, 

förståelse kring historiska begrepp och förväntningar på framtiden utifrån deras nuvarande 

livsvärld. Många kursplaner, läroplaner och andra styrdokument har höga ambitioner om att 

elever skall införskaffa sig god kunskap om det förflutna, en god förståelse av nutiden och en 

framtidsförståelse, med andra ord ett bra historiemedvetande. I många europeiska länder ses 

det även som självklart att styrdokument inom historia skall ge eleverna ett 

historiemedvetande, utan att egentligen definiera vad historiemedvetande är eller hur det skall 

användas.44 Dock blir resultatet av studien aningen oroande, då svenska ungdomar inte har 

någon större tilltro till att ”vanliga” människor har haft förmåga att påverka historien, likväl 

som de själva inte tror de kommer vara med och påverka framtiden nämnvärt.45 Trots detta 

har svenska ungdomar i högre utsträckning än andra europeiska länder en positiv syn både 

                                                 
42 Angvik, M & Von Borries, B. (red) 1997, Youth and History – A comparative European survey on historical 
consciousness and political attitudes among adolescents – volume A. Hamburg, s. 3 
43 Eriksson, S. 1997, Ungdomar och Historia – 829 svenska niondeklassare om tolkningen av det förflutna, 
förståelsen av nutiden och perspektiven på framtiden våren 1995. Malmö, s. 2 
44 Angvik, M & Von Borries, B. 1997, s. 3 
45 Eriksson, S. 1997, s. 19ff 
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historiskt sett, men även för de kommande åren framöver.46  Finland skiljer sig en del från 

deras nordiska grannar. Finlands befolkning är en av de mest etniskt homogena i Europa 

vilket också bitvis återspeglas i deras svar. De finska eleverna ser i större utsträckning än de 

svenska eleverna att historien har påverkat deras omvärld som den ser ut idag, dock ser de 

ämnet historia som relativt tråkigt, möjligtvis på grund av att deras styrdokument förordar 

lektioner som präglar deras enhetliga identitet. Dock är de finska eleverna förtjusta i deras 

finska traditioner och värderingar, vilket återspeglar deras enhetliga identitet och etniskt 

homogena befolkning.47 

 

I Sture Långströms studie Ungdomar tycker om historia och politik – en studie i pedagogiskt 

arbete undersöks historieundervisningen inom grundskolan och gymnasiet. Långström frågar 

bland annat i sin studie om skolan och undervisningen skapar ett historiemedvetande hos 

eleverna och vad samhället och skolan egentligen vill åstadkomma med den rådande 

historieundervisningen. Studien vilar på tre enkätundersökningar med elever från årskurs nio i 

grundskolan och elever från årskurs tre på gymnasiet. En del av materialet är hämtat från 

Youth and History undersökningen som genomfördes 1995. Detta material är sedan 

kompletterat med Långströms egna undersökningar som han genomförde år 2000. Dessa 

bägge undersökningar ligger sedan som grund för jämförelse och diskussion utifrån ett 

undervisningssammanhang.48 Långström menar att det finns ett glapp mellan 

historieundervisningen i skolan, läro- och kursplaners innehåll och elevers önskningar om vad 

deras historieundervisning skall innehålla. Långström menar att om man skall nå målen att 

eleverna skall utveckla ett historiemedvetande så krävs det att undervisningen i större 

utsträckning utgår från elevernas livsvärld, vilket idag inte är fallet. Studien visar också att det 

finns klara brister hos elevernas historiemedvetenhet, som till viss del finns, men kvalitén på 

deras då-nu-sedan uppfattning är väldigt skiftande. Då skolans struktur och dess traditioner är 

en stor och trögrörlig institution så måste lärarnas kompetens och medvetenhet ökas istället 

för att försöka omvärdera styrdokument och mål i skolans värld.49  

 

Ewa Durhán har genomfört undersökningen Centrala begrepp i den frivilliga skolans 

kursplan för ämnet historia – En kritisk analys, som behandlar begreppsproblematiken i 

styrdokument. Studiens syfte är dels att synliggöra och lyfta fram vad som är centrala begrepp 

                                                 
46 Angvik, M & Von Borries, B. 1997, s. 253 
47 Ibid. s. 261 
48 Långström, S. 2001, Ungdomar tycker om historia och politik . Umeå, s. 4 ff  
49 Ibid. s. 170 ff 
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i historieämnet men även titta på vad som är väsentligt att undervisa om. Undersökningen 

grundas både på intervjuer och enkätsvar från 21 stycken lärare vid sex olika gymnasieskolor 

med olik sociokulturell bakgrund. Durhán visar i sin studie att det förekommer en oenighet 

om vad som är centrala begrepp inom historia. De tillfrågade lärarna har väldigt spridda svar, 

vissa mer konkreta och andra mer abstrakta om vad som är centrala begrepp inom 

historieämnet. Durhán tolkar detta som att det råder en stor förvirring bland historielärare i 

historia och att det absolut är något som behövs lyftas fram, då kursplanen pekar på att 

eleverna skall förstå innebörden av centrala historiska begrepp. Detta blir problematiskt då det 

finns en stor spridning mellan lärarna, om vilka som är centrala begrepp i styrdokumenten. 

Kursplanerna innehåller inte heller några stoffangivelser utan det är upp till varje enskild 

lärare att lyfta fram det som han/hon anser som väsentligt. De tillfrågade lärarna anser att 

detta är positivt då kursplanen ger stor frihet i undervisningen. Dock ser inte Durhán att den 

friheten utnyttjas, istället domineras undervisningen av en kronologisk diskurs med få 

begreppsdiskussioner.50 

 

Nanny Hartsmar verksam vid lärarutbildningen på Malmö Högskola undersökte 2001 

grundskoleelevers historiemedvetande i sin avhandling Historiemedvetande – Elevers 

tidsförståelse i en skolkontext. Detta gjordes i syfte att dels förklara och gestalta elevernas 

historiemedvetande utifrån deras undervisning, men även för att kunna synliggöra och 

utveckla undervisningen för att förbättra elevernas historiemedvetande. Undersökningen 

utfördes på fyra grundskolor, skolorna hade sociokulturella olikheter för att ge ett mer 

representativt urval. I studien ingår årskurserna två, fem och nio för att ge en bra överblick 

över elevernas historiemedvetande i grundskolan.51 Hartsmars slutsats blir att 

styrdokumentens formuleringar och uttryck inte följs upp i undervisningen. 

Historiemedvetandets dubbelriktade betydelse genom ett då-nu-sedan perspektiv används inte 

i den utsträckning som är önskat, utan undervisningen domineras av en tydlig kronologisk 

tidsaxel där historien blir enkelriktad i sitt uttryck. Detta innebär att det saknas en plan för att 

utveckla elevernas historiemedvetande. Undervisningen innehåll är ofta valt efter läromedel 

och problematisering mellan ”den lilla historien” i förhållande till ”den stora historien” görs 

sällan, vilket Hartsmar menar är viktigt för att utveckla elevers historiemedvetande.52   

 

                                                 
50 Durhan, E. 1998, Centrala begrepp i den frivilliga skolans kursplan för ämnet historia – en kritisk analys. Ur: 
Historiedidaktiska utmaningar. Jönköping, s. 92ff 
51 Hartsmar, N. 2001, Historiemedvetande – Elevers tidsförståelse i en skolkontext. Malmö, s. 122 ff 
52 Ibid. s. 235 
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2. Bakgrund 

Syfte med detta kapitel är att ge en bakgrund till de för undersökning centrala ämnen och 

begrepp som kommer att tas upp i uppsatsen. Det innebär att Sverige och Finlands 

utbildningssystem kommer att presenteras utifrån ett utbildningspolitiskt perspektiv och det 

för undersökningen centrala begreppet historiemedvetande, som är en del av det 

historiedidaktiska forskningsfältet, kommer att presenteras. 

 

2.1 Utbildningssystem 

Sveriges utbildningssystem på grundskolenivå bygger på ett delat ansvar mellan riksdag, 

regering, myndigheter, kommuner och de enskilda skolorna. De myndigheter som vi syftar på 

i denna ansvarskedja är Skolverket, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Skolverket är förvaltningsmyndighet för den offentliga skolverksamheten i 

Sverige och har bland annat som uppgift att ansvara för uppföljning, utveckling och 

utvärdering av den kommunala och fristående skolverksamheten.53 Myndigheten har även till 

uppgift att utforma styrdokument på statens begäran, som exempelvis de ämnesspecifika 

kursplanerna.54 Statens skolinspektion arbetar med kvalitetsgranskning av de svenska 

skolorna, samt att man beslutar om etableringstillstånd för friskolor. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten har bland annat som uppgift att informera om läromedel som är anpassade 

för elever med funktionsnedsättning. Det är Sveriges 290 kommuner som är ansvariga för 

grundskoleverksamheten, vilken skall utgå från de mål som riksdagen och regeringen beslutar 

om. Syftet med att det är riksdagen och regeringen som beslutar om skolans mål är att 

utbildningen skall hålla en hög kvalité och att den skall vara likvärdig för alla elever oavsett 

vilken kommun de växer upp i. Kommunerna i Sverige skall genomföra skolverksamheten 

utefter de krav som staten ålägger kommunerna i skollagen, läroplanen och kursplanerna. 

Följden av detta är att de svenska kommunerna trots statens krav har relativt stora möjligheter 

att påverka skolans utformning och organisation.55 Detta eftersom alla kommuner har till 

uppgift att upprätta en skolplan som visar hur kommunens skolor skall organiseras och hur 

dess elever på bästa sätt skall uppnå de nationella målen, som skall ligga till grund för all 

skolverksamhet. Sedan är det de enskilda skolornas uppgift att formulera egna arbetsplaner 

som utgår från skollagen, läroplanen, kursplanerna och skolplanen. De lokala arbetsplanerna 

som enligt skollagen skall finnas på samtliga svenska skolor, har som syfte att medföra att 

                                                 
53 www.regeringen.se 2008-11-27 
54 Fredriksson, Henrik, e-mail. 2008-10-31 
55 www.regeringen.se 2008-11-27 
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undervisningen på skolorna skall anpassas till de specifika förhållanden som råder på varje 

enskild skola.56 Den svenska grundskolan styrs även av den timplan som finns i skollagen, 

avsikten med timplanen är att den skall garantera en viss minimitid av lärarledd undervisning 

i de olika ämnena som alla svenska elever har rätt till under sina nio år i grundskolan. När det 

gäller historia på grundskolan som är högst aktuellt i denna uppsats, så har inte ämnet någon 

egen timplan utan tillhör den gemensamma timplanen för de samhällsorienterande ämnena, 

vars timplan är på 885 timmar. Det bör dock understrykas i samband med denna korta 

redogörelse av grundskolans timplan, att de enskilda skolorna har rätt att anpassa timplanen 

genom att de kan ta bort upp till 20 procent av timmarna i något utvalt ämne och placera dessa 

timmar inom något annat ämne. 57 Samt att det även finns en del skolor i Sverige som på 

försök bedriver sin undervisning helt utan timplan.58   

Det finska utbildningssystemet på grundskolenivå baseras liksom det svenska 

utbildningssystemet på ett delat ansvar, i Finland delas detta ansvar av riksdagen, statsrådet, 

Utbildningsstyrelsen och kommunerna. Den finländska riksdagen beslutar om lagstiftning och 

finansiering för grundskolan, samt att riksdagen skapar utbildningspolitiska riktlinjer.59 

Statsrådet och det ansvariga departementet Undervisningsministeriet ansvarar för att utforma 

utbildningssystemet och verkställa de beslut som fattas inom området av den finska 

riksdagen. Undervisningsministeriet arbetar även med att lägga fram nya direktiv för 

utbildningspolitiken och att övervaka den offentligt finansierade utbildningen i Finland. Detta 

eftersom Undervisningsministeriet varje år betalar ut ett statsbidrag per grundskoleelev till 

kommunerna.60 Utbildningsstyrelsen har till huvuduppgift att ta fram den finska läroplanen 

för grundskolan, därigenom fattar man även beslut om vilka målen ska vara och vilket som 

skall vara det centrala innehållet inom de ämnen som är obligatoriska för alla elever i den 

finska grundskolan. Målen och det centrala innehållet för ämnena presenteras i den del av 

läroplanen som kallas för läroplansgrunderna, dessa grunder är bindande för alla grundskolor. 

Läroplanen innehåller även en del som benämns temaområden, dessa teman är sex till antalet 

och två exempel på teman som finns med är, att växa som människa och kulturell identitet 

och internationalism. Dessa temaområden som läroplanen tar upp anses vara så centrala för 

undervisningen och skolans fostran av eleverna att de ingår i flera ämnen. Därför beskrivs 

                                                 
56 SOU 2007: 28. s. 55 ff 
57 www.skolverket.se 2008-12-06 nr. 2 
58 Larsson, H A. 2001,  Barnet kastades ut med badvattnet – Historien om hur skolans historieundervisning 
närmast blev historia. Bromma, s. 45 
59 www.oph.fi/svenska 2008-12-05 
60 www.minedu.fi 2008-12-05 
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temaområdena allmänt i en särskild del av kursplan, trots att de har införlivats i de 

obligatoriska ämnena.61 Vidare ansvarar Utbildningsstyrelsen bland annat för utveckling av 

undervisningen, genom att ta fram anvisningar som kan ligga till grund vid bedömning av 

elever och utvärderingar av undervisningsresultat. Finlands 416 kommuner är ansvariga att 

ordna grundskoleutbildning till alla sina invånare som omfattas av läroplikten och 

utbildningen skall utgå från lagstiftningen på området och läroplansgrunderna.62 Den 

lagstiftning som styr den finska grundskolan tar bland annat upp vilka som skall vara 

obligatoriska ämnen och hur många undervisningstimmar varje ämne ska ha. Med 

utgångspunkt i lagstiftningen, temaområdena och läroplansgrunderna så skall det utformas 

lokala läroplaner, antingen på kommunal nivå eller hos den enskilda grundskolan. Dessa 

lokala läroplaner skall styra undervisningen, eftersom de skall precisera och komplettera 

målen och det centrala innehållet i de finska läroplansgrunderna. Vidare så skall de lokala 

läroplanerna även innehålla mål som handlar om elevernas fostran, vårdnadshavarna har 

möjlighet att delta i utformningen av de lokala läroplanerna och speciellt den del som rör 

elevernas fostran.63        

2.2 Historiemedvetande 

Historiemedvetande är ett begrepp som vuxit fram inom den historiedidaktiska forskningen, 

historiedidaktik handlar i stora drag om vilken historia som förmedlas och hur denna historia 

förmedlas.64 Det bör dock påpekas att en allmängiltig definition av begreppet historiedidaktik 

är ytterst svår att presentera, då begreppet anses ha en varierande innebörd, beroende på i 

vilket land och vilken kultur man befinner sig.65 Historiemedvetande introducerades 1979 i 

artikeln Geschichtsbewusstsein i boken Handbuch der Geschichtsdidaktik av den tyske 

historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann, som ett begrepp inom historiedidaktiken. Jeismann 

skapade begreppet för att kunna förklara det samband som han ansåg råda mellan tolkningen 

av det förflutna, förståelsen av nutiden och perspektiv på framtiden. Enligt Jeismann bör 

historiemedvetande fungera som historiedidaktikens utgångspunkt och centralkategori.66 

Begreppet historiemedvetande kan inte ses som oproblematiskt i sig, trots att det skapats en 

definition av ordet för att ge begreppet en innebörd. Hela tiden möter begreppet nya 

                                                 
61 Utbildningsstyrelsen 2004, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. Helsingfors, 
s. 8 ff 
62 Utbildningsstyrelsen 2007, Utbildningsstyrelsen – Utvecklar lärande för framtiden. Helsingfors, s. 2 
63 www.oph.fi/svenska 2008-12-05 
64 Karlsson, K-G. 2004, s. 37 
65 Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. 1997, Historiedidaktik. Lund, s. 5 
66 Karlsson, K-G. 2004, s. 48 
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infallsvinklar och nya perspektiv beroende på vem som tolkar begreppet. 67 När Jeismann 

definierade begreppet historiemedvetandet, så gav han begreppet fyra olika definitioner. 

Dessa fyra definitioner är delvis motstridiga i sitt innehåll, den definition som ofta benämns 

som den andra av Jeismanns fyra definitioner av historiemedvetande, är den definition av 

begreppet som kommer att användas i denna uppsats.68 Anledningen till att denna definition 

av begreppet historiemedvetande anses vara relevant för den här studien, baseras på det 

faktum att det är den enda av Jeismanns fyra definitioner som innehåller samtliga tre 

tidsperspektiv, det vill säga dåtid, nutid och framtid. Detta innebär att tolkning av dåtiden 

hänger samman med förståelse av nutiden, som sedan bidrar till att det skapa förväntningar 

och perspektiv på framtiden.69 Jeismanns definitionen är följande: 

 ”Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning 

 av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på 

 framtiden.”70 

 

När man talar om de tre tidsperspektiven dåtid, nutid och framtid som ingår i den definition 

av Jeismann som kommer att användas i denna undersökning, så är det viktigt att man skiljer 

historiemedvetande från ett rent tidsmässigt perspektiv. Att inneha ett tidsmedvetande innebär 

att man förstår förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid, men därmed inte sagt att man 

besitter ett historiemedvetande. Att bruka ett historiemedvetande innebär att man förstår de 

processer som förhåller sig mellan de tre tidsperspektiven. Dessa processer är i sin tur 

skapade eller framkallade utifrån människans gärningar och handlingar, vilka har påverkat 

utgången i det historiska förloppet.71 Historiemedvetande skapas i en mängd olika 

vardagssituationer, eftersom människor dagligen utsätts och påverkas av historiska intryck 

genom olika medier. Detta innebär att skolan inte är den enda arenan som hjälper eleverna att 

skapa ett historiemedvetande, däremot har skolan till uppgift att genom 

historieundervisningen få eleverna att utveckla sitt eget historiemedvetande genom reflektion 

och kritiskt tänkande.72         

 

 

                                                 
67 Jensen, B E. 1997, s. 51ff 
68 Andersson, B. 2004, Vad är historiedidaktik? Några begreppsliga och teoretiska utgångspunkter för 
ämnesdidaktisk vetenskap, skolnära forskning och lärande i skolan. Göteborgs, s. 46  
69 Eikeland, H. 2004, s. 62 
70 Jensen, B E. 1997, s. 51 
71 Ibid. s. 59 
72 Andersson, B. 2004, s. 45 
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3. Analys 

Denna del av uppsatsen avser att redovisa den analys som har genomförts av de bägge 

kursplanerna i historia för grundskolan. För att göra dispositionen så lättöverskådlig och 

tydlig som möjligt så har vi valt dela in analyskapitlet i olika avsnitt. Först kommer vi att 

presentera den del som avser att kategorisera den svenska och den finska kursplanen i historia 

för grundskolan utifrån Sven Sødring Jensens fyra historieundervisningsteorier. I anslutning 

till de bägge kursplanerna kommer vi att redogöra hur begreppet historiemedvetande gestaltar 

sig, detta kommer att ske med hjälp av Halvdan Eikelands två frågeställningar som syftar till 

att synliggöra hur historiemedvetande framträder i läroplaner. Ytterligare för att underlätta för 

läsaren så kommer den del av uppsatsens analys, som har genomförts utifrån Sødring Jensens 

historieundervisningsteorier, att presenteras genom att de bägge kursplanerna hålls åtskilda. 

Först kommer analysen av den svenska kursplanen att redogöras och därefter kommer 

analysen av den finska kursplanen att följa.  

 

3.1 Kategorisering av den svenska kursplanen i historia utifrån Sødring Jensens 

historieundervisningsteorier 

Den svenska kursplanen är indelad i sex underrubriker, dessa är ämnets syfte och roll, mål att 

sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av 

årskurs fem, mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av årskurs nio samt bedömning i ämnet 

historia. Den svenska kursplanen i historia för grundskolan präglas till största del av 

formuleringar och uttryck som kan kopplas till den kategoriala historieundervisningsteorin. 

Dock anser vi att det finns tecken på att Sødring Jensens samtliga fyra 

historieundervisningsteorier finns representerade i den svenska kursplanen, men vi anser ändå 

kunna urskilja en övervikt av uttryck och formuleringar som kan kopplas till den kategoriala 

undervisningsteorin. 

 

Den kategoriala teorin utgår från både eleven och stoffet när undervisningen utformas, detta 

dubbelbottnade perspektiv ser vi tydliga tecken på i den svenska kursplanen i historia för 

grundskolan. Vår bedömning av det första citatet inom den kategoriala teorin är att det 

innehåller bägge dessa perspektiv, när det handlar om att utveckla sin förmåga så kopplar vi 

detta till att man i kursplanen tar utgångspunkt i eleven. Medan det som följer i citatet som 

handlar om att använda historien som verktyg, anses ha sin utgångspunkt i stoffet. Detta 

exempel finner vi i den del av kursplanen som betecknas som mål att sträva mot, där det står: 

 ”Utvecklar sin förmåga att använda historien som  



 

22 
 

 verktyg för förståelse av andra ämnen.”73  

 

Den kategoriala teorin betonar även vikten av att historia skall ses som ett samhällsämne, där 

historieundervisningen etableras utifrån ett tidsmässigt sammanhang. Vilket innebär att 

eleverna skall skapa en förståelse för samhällsutvecklingen ur ett historiskt perspektiv. Det 

citat som vi valt ut visar tydliga tecken på detta förhållningssätt, då eleverna uppmanas att se 

historien genom ett tidsperspektiv, för att därigenom skapa ett historiskt sammanhang. Detta 

citat finner vi i den del av kursplanen, som kallas för ämnets syfte och roll: 

 ”Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust 

 att vidga sin omvärld i en tidsdimension och ge 

 möjlighet att leva sig in i gångna tider och de  

 förutsättningar som funnits för män, kvinnor och 

 barn i olika kulturer och samhällsklasser.”74 

 

Inom den formalistiska teorin är metoden central och förmågan att utveckla ett kritiskt 

tänkande hos eleverna genom historieundervisningen en viktig målsättning, vilket även 

innebär att man syftar till att utveckla ett källkritiskt tänkande. Därför gör vi bedömningen att 

de bägge citat som kommer att presenteras från kursplanen, uppvisar tydliga tecken som gör 

att de kan kategoriseras som formalistiska, eftersom källkritik är en central metod inom den 

formalistiska teorin. Det första citatet som vi valt pekar på vikten att eleven skall utveckla 

kritiskt tänkande, eftersom detta redan lyfts fram i kursplanens syfte, så bör det enligt oss ses 

som en tydlig signal att detta bör vara en central del av historieundervisningen i grundskolan. 

Att utveckla ett kritiskt tänkande lyfts även fram på ett flertal andra ställen i kursplanen. Det 

andra citatet som vi valt att lyfta fram, visar tydligt på den vikt som kursplanen lägger på att 

eleverna skall utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. Dessa bägge citat har hämtats från två 

skilda delar av kursplanen, det första citatet är hämtat från kursplanens syfte och roll, det 

andra citat är hämtat från mål att sträva mot. Under rubriken, ämnets syfte och roll i 

utbildningen, står det:  

 ”Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett  

kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som 

 redskap för att förstå samhället och dess kultur.”75 

                                                 
73 Skolverket 2000 – Kursplan historia, grundskolan nr. 3 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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Det andra citatet som synliggör ett formalistiskt perspektiv är hämtat ur en annan del av 

kursplanen, som kallas mål att sträva mot: 

 ”Eleven förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier 

 och andra källor som tolkar och belyser historiska 

 förlopp.”76 

 

Den objektivistiska teorin har inte en lika framträdande roll i den svenska kursplanen i 

historia för grundskolan som den kategoriala och den formalistiska teorin, men vi anser dock 

att det går att finna tendenser till att den på några få ställen framträder i kursplanen. En central 

del inom den objektivistiska teorin handlar om att förmedla den aktuella kulturens innehåll till 

de uppväxande generationerna. Citatet som vi valt ut, visar med tydlighet på ett objektivistiskt 

förhållningssätt gentemot historieundervisningen. Detta eftersom citatet markerar att det finns 

ett gemensamt kulturarv som skall förmedlas till eleverna. Exemplet på detta går att finna 

under rubriken ämnets syfte och roll: 

 ”Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl 

 ett interkulturellt perspektiv som en kulturell identitet  

utifrån det kulturarv som överförs från generation till  

generation.”77 

 

När det gäller Sødring Jensens klassiska undervisningsteori, så anser vi att den har en 

begränsad plats i den svenska kursplanen för historia. Men den framträder tydligast i den del 

av kursplanen som går under rubriken mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av årskurs 

fem. Dessa mål som är tre till antalet, innehåller enligt vår bedömning tecken som går att 

koppla till den klassiska teorin. Inom den klassiska teorin ligger det stort fokus på den egna 

nationen och medborgarna. Dessa bägge karaktärsdrag framträder enligt vår bedömning 

tydligast i de tre målformuleringar som finns för årskurs fem i kursplanen. Det utvalda citatet 

visar enligt vår bedömning tecken på att denna del av kursplanen lägger fokus på den egna 

nationella historieskrivningen: 

 ”Känna till hembygdens historia och hur denna har 

 format kulturen.”78   

 

                                                 
76 Skolverket 2000 – Kursplan historia, grundskolan nr. 3 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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3.2 Historiemedvetande i den svenska kursplanen i historia  

Vi anser att den definition av begreppet historiemedvetande som används i denna studie 

framträder tydligt i den svenska kursplanen i historia för grundskolan. Dels så benämns 

historiemedvetande i kursplanen som ett överordnat begrepp, men framförallt så finns uttryck 

och formuleringar i kursplanen som pekar på ett historiemedvetande som innehåller samtliga 

tre tidsperspektiv, dåtid, nutid och framtid. Ett exempel på detta som visar på vikten att knyta 

samman de tre tidsperspektiven i historieundervisningen, är hämtat från kursplanens mål att 

sträva mot: 

 ”Eleven förvärvar ett historiemedvetande, som  

underlättar tolkningen av händelser och skeenden i 

nutiden och skapar en beredskap inför framtiden.”79 

  

Att bruka ett historiemedvetande innebär att man även kan se de processer som binder 

samman de olika tidsperspektiven och förstå hur dessa påverkar varandra. Detta framgår 

tydligt i den svenska kursplanen, eftersom den till största del präglas av kategoriala och 

formalistiska teoretiska uttryck som i större utsträckning kännetecknas av ett 

historiemedvetande. Det andra citatet som presenteras under den kategoriala 

historieundervisningsteorin tidigare i analysen, visar processen i ett historiskt sammanhang 

och en dåtid-, nutid- och framtidsförståelse. Eftersom citatet handlar om att leva sig in i 

gångna tider, så ser vi det som ett tecken på att man i kursplanen vill få eleverna att förstå den 

historiska process som skapas i samband med en historieundervisning som knyter samman de 

tre tidsperspektiven.       

    

3.3 Kategorisering av den finska kurplanen i historia utifrån Sødring Jensens 

historieundervisningsteorier 

Den finska kursplanen är indelad i fem underrubriker, dessa är ämnets syfte, mål, centalt 

innehåll, profil för elevens goda kunskaper i slutet av årskurs sex samt kriterier för vitsordet 

åtta vid slutbedömningen. Den finska kursplanen i historia på grundskolan anser vi framförallt 

går att koppla till de bägge materiella historieundervisningsteorierna, den klassiska och den 

objektivistiska. Eftersom bägge dessa teorier utgår från innehållet. Vi anser att den finska 

kursplanen lägger stort fokus på innehållet, vilket vi framförallt grundar på att kursplanen 

innehåller ett avsnitt som presenterar det för historieundervisningen centrala innehållet. Dock 

                                                 
79 Skolverket 2000 – Kursplan historia, grundskolan nr. 3 
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vill vi även lyfta fram att den finska kursplanen inte enbart innehåller ett objektivistiskt och 

ett klassiskt perspektiv, vi anser oss även kunna se tendenser till att de två övriga 

historieundervisningsteorierna framträder i kursplanen.  

 

Den klassiska historieundervisningsteorin är enligt vår bedömning, den av de bägge materiella 

teorierna som framträder tydligast i den finska kursplanen. Detta grundar vi på det faktum att 

vi anser att det centrala innehållet i kursplanen utgår från ett bestämt urval, snarare än det 

alltid givna och självklara stoff som präglar den objektivistiska teorin. Det som anses styra 

urvalet inom den klassiska teorin baseras på att det finns en enighet om vilka historiska 

händelser som historieundervisningen bör byggas kring. Vi vill dock påpeka att vi inte avser 

att fastställa det centrala innehåll som nämns i den finska kursplanen som klassiskt, vi har ej 

kunskapen att avgöra vad som bör betecknas som klassiska händelser i historien, ur ett finskt 

perspektiv. Dock baseras det centrala innehållet i kursplanen på ett tydligt urval, som antas 

utgöra klassiska händelser för Finland ur ett historiskt perspektiv. Vi anser att det klassiska 

perspektivet tydligast framträder när man i kursplanen presenterar det centrala innehållet för 

undervisningen, denna presentation tar upp olika historiska avsnitt. Dessa historiska avsnitt 

presenteras tillsammans med några underrubriker, ett exempel på hur det centrala innehållet 

tydliggörs i kursplanen: 

 ”Depressionens och totalitarismens tid 

 -  börskraschen och dess verkningar i Europa 

 - livet i demokratier och diktaturer.”80 

 

Ett annat citat från den finska kursplanen som vi anser kan kategoriseras som klassiskt, 

handlar om att man lyfter fram vikten av den egna nationens historia, vilken är en central del 

inom den klassiska teorin för att skapa en nationalromantisk känsla. Vi anser att det utvalda 

citatet uppvisar att det finns ett fokus på den egna historien i den finska kursplanen, citatet är 

hämtat från avsnittet mål i kursplanen: 

 ”Eleven skall lära sig att känna igen förändringar i 

 den egna familjens eller hembygdens historia och  

 kunna beskriva förändringar som väsentligt har ansetts 

 påverka människornas liv, såsom jordbrukets uppkomst.”81 

   

                                                 
80 Utbildningsstyrelsen 2004 – Läroplansgrunder historia, grundskolan  
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En central del inom den objektivistiska teorin är att det inom historieundervisning finns ett 

givet och fastställt stoff att utgå ifrån och att historien skall presenteras kronologiskt. Detta 

anser vi går att koppla till den finska kursplanen, då den beskriver vad som skall vara det 

centrala innehållet i historieundervisningen på grundskolan, samt att det centrala innehållet 

presenteras kronologiskt i kursplanen. Vi anser dock som vi redan berört att den finska 

kursplanen snarare baseras på ett bestämt urval, än på ett givet och fastställt stoff . Det 

framgår tydligt att det ämnesinnehåll som presenteras i den finska kursplanen är uppställt i 

kronologisk ordning och det betonas även i kursplanens syfte att historien skall läsas 

kronologiskt. Detta är faktorer som vi anser går att koppla till den objektivistiska teorin. Det 

citat som presenteras visar tecken på att historien skall läsas utifrån en kronologisk ordning, 

dock anser vi att det tydligaste tecknet på att den finska historieundervisningen skall läsas 

kronologiskt, är det faktum att det centrala innehållet i kursplanen presenteras i en 

kronologisk ordning. Det utvalda citatet är hämtat från den finska kursplanens syfte för 

årskurserna fem till sex: 

 ”Dessutom skall eleven bli förtrogen samt med sina  

rötter och med vissa händelser och fenomen som har 

blivit betydelsefulla inom historien från förhistorisk 

tid ända till franska revolutionen.”82  

 

Även den formalistiska teorin framkommer i den finska kursplanen i historia för grundskolan. 

Denna teori har ett tydligt fokus på metod, vilket innebär att det inte är det faktiska historiska 

innehållet som är primärt utan snarare arbetssättet som eleverna når sin kunskap igenom, som 

är det centrala för undervisningen. Det innebär att eleverna skall använda det historiska stoffet 

som ett redskap för att lära sig att förstå och utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Dessa 

beståndsdelar anser vi framkommer i det utvalda citatet från kursplanen, som handlar om att 

eleven skall lära sig att behärska källkritiken som metod för att kunna bruka historien. Citatet 

är hämtat ur den del av kursplanen som benämns, kriterier för vitsordet åtta vid 

slutbedömningen: 

 ”Eleven kan läsa och tolka källmaterial av olika slag.”83  

 

När det gäller den kategoriala historieundervisningsteorin så ser vi även tendenser till att den 

framträder i den finska kursplanen. En central del av den kategoriala teorin handlar om att 

                                                 
82 Utbildningsstyrelsen 2004 – Läroplansgrunder historia, grundskolan 
83 Ibid. 
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historia skall ses som ett samhällsämne och att eleverna skall uppnå en förståelse för 

samhällsutvecklingen genom ett historiskt perspektiv. Detta är ett förhållningssätt till 

historien som vi anser att det kommande citatet innehåller, då det handlar om att förstå 

framtiden genom de historiska förändringar som har inträffat. Det citat som vi valt ut är 

hämtat från kursplanens mål: 

 ”Lära sig att bedöma framtida alternativ med hjälp av 

 kunskap om historisk förändring.”84 

 

3.4 Historiemedvetande i den finska kursplanen i historia  

I den finska kursplanen i historia för grundskolan framträder inte begreppet 

historiemedvetande lika tydligt som i den svenska kursplanen. En stor del av den finska 

kursplanen utgörs av det avsnitt som benämns centralt innehåll, som skall styra 

historieundervisningens innehåll. Det centrala innehållet i den finska kursplanen präglas av 

den klassiska teorin och därmed av en historieskildring som koncentrerar sig på dåtid och 

innehåller få kopplingar till de två andra tidsperspektiven, det vill säga nutid och framtid. Ett 

exempel på detta framgår i det första citatet som presenteras i samband med den klassiska 

historieundervisningsteorin i denna analys av den finska kursplanen. Citatet visar hur fokus 

läggs på den specifika händelsen, utan några uppföljande kopplingar till nutiden eller 

framtiden. Då det centrala innehållet är uppdelat i punktform kronologiskt från förhistorisk 

tid, fram till idag, så blir det i högre grad ett tidsmedvetande än ett historiemedvetande då de 

olika händelserna i kursplanen inte är direkt sammanlänkade utan framträder som enskilda 

moment. Det finns dock tecken på att man även i den finska kursplanen vill främja ett 

historiemedvetande, detta synliggörs i kursplanens syfte: 

 ”Eleven får lära sig att förstå att den egna kulturen och 

 andra kulturer är resultatet av en historisk  

 utvecklingsprocess.”85        

 

I det ovan nämnda citatet kan man se tendenser på hur historieundervisningen skall ge eleven 

en förståelse för hur den historiska utvecklingsprocessen har påverkat människan och 

samhället fram tills idag. Detta visar att det i den finska kursplanen finns en tanke om att 

knyta samman de olika tidsperspektiven i historieundervisningen. Ytterligare ett exempel på 

att det finns ett historiemedvetande i den finska kursplanen, kan ses i det citat som presenteras 

                                                 
84 Utbildningsstyrelsen 2004 – Läroplansgrunder historia, grundskolan 
85 Ibid. 
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i samband med den kategoriala teorin. Eftersom detta citat lyfter fram att man skall kunna 

bedöma framtida alternativ genom en historisk kunskap, detta tolkar vi som tecken på att man 

vill använda tre tidsperspektiven och se processerna dem emellan i den finska 

historieundervisningen.    
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4. Diskussion 

Den första frågeställning handlar om vilka likheter respektive skillnader som finns mellan den 

svenska och finska kursplanen i historia för grundskolan. Den mest påtagliga skillnaden 

mellan de bägge kursplanerna är att den finska kursplanen har med vad som skall vara det 

centrala innehållet i historieundervisningen för grundskolan. Detta innebär att den finska 

kursplanen i huvudsak kategoriseras som klassisk och har därför en annan utgångspunkt än 

den svenska kursplanen, eftersom den finska i huvudsak utgår från stoffet. Medan den 

svenska kursplanen framförallt tar sin utgångspunkt i den kategoriala teorin, beroende på att 

den i högre grad fokuserar både på eleven och stoffet och ser historia som ett samhällsämne. I 

den finska kursplanen presenteras det centrala innehållet kronologiskt i punktform, 

tillsammans med några underrubriker som gör att man tydligt pekar ut vad 

historieundervisningen skall utgå ifrån. Följden av detta blir att det uppstår stora skillnader på 

detta område mellan den svenska och finska kursplanen i historia, eftersom den svenska 

kursplanen inte namnger någon historisk händelse som skall tas upp i historieundervisningen. 

Varför de bägge kursplanerna skiljer sig så mycket åt på denna punkt, är det svårt att finna 

något entydigt svar. Vi anser att det tyder på att man valt olika inriktningar i Sverige 

respektive Finland, hur viktigt man anser det vara att alla elever får en likvärdig 

historieundervisning. Att den svenska kursplanen i historia för grundskolan inte innehåller 

några anvisningar om vad undervisningen skall utgå ifrån, beror på att det anses vara 

historielärarnas professionalitet och deras samverkan med eleverna som skall avgöra hur 

undervisningens innehåll skall utformas. Detta tydliga motsatsförhållande som nu uppstår 

mellan Sverige och Finland, anser vi kunna bero på två olika anledningar. Att man valt så 

skilda vägar när det gäller stoffangivelser, ser vi som att man i Finland antingen vill bespara 

historielärarna från att göra det urval som historielärarna i Sverige måste göra eller att man 

helt enkelt från myndighetshåll anser att lärarna inte är kompetenta noga att gör detta urval på 

egen hand. Att finna vilken av dessa anledningar som är mest trolig är naturligtvis väldigt 

svårt, vi anser dock att ett syfte med att ha med stoffangivelser i den finska kursplanen kan 

bero på att man vill garantera att undervisningen skall vara så likvärdig som möjligt oavsett 

skola och lärare. Det bör även i anslutning till denna diskussion lyftas fram att det i Sverige 

pågår en utredning om att förändra de svenska kursplanerna för grundskolan, denna utredning 

har genomförts under Leif Davidsson ledning och presenteras i SOU 2007: 28 Tydliga mål 

och kunskapskrav i grundskolan. Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem. Utredningens 

förslag till nya kursplaner är väldigt intressant för denna undersökning, då det går att se 

tydliga tendenser till att Davidsson har hämtat inspiration från Finland när dessa förslag har 
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utformats. Bland annat så anses det i utredningen att kurplanerna skall innehålla ett 

huvudsakligt innehåll för undervisningen, vilket kan liknas med det som man i Finland kallar 

för centralt innehåll. Vidare så vill man likt Finland att det skall skapas en samlad läroplan för 

den svenska grundskolan, som innehåller både övergripande mål och riklinjer för 

undervisningen och de specifika kursplanerna. Av den utredning som nämnts ovan så 

försvinner till en viss del lärarnas inflytande över att helt själv göra ett stoffurval i 

undervisningen. Detta anser vi visa att de svenska historielärarna möjligtvis inte anses 

kompetenta till att göra det förväntade urvalet och för att uppnå en mer likställd utbildning 

över hela landet så måste kursplanen innehålla ett stoffurval. Ewa Durhán tar i sin studie upp 

att historielärare anser det vara positivt att den svenska kursplanen i historia ger stort utrymme 

för egna tolkningar när de skall planera sin undervisning. Dock anser Durhán att lärarna inte 

utnyttjar denna frihet, utan att historieundervisningen ofta präglas av en kronologisk 

framställning. Vi anser att även Durháns studie visar att svenska historielärare inte är mogna 

att göra det urval som historieundervisningen skall baseras på. En annan skillnad mellan de 

bägge kursplanerna är hur dess mål är utformade, den svenska kursplanen innehåller både mål 

att sträva mot och mål att uppnå, medan den finska kursplanen har generella mål som skall 

appliceras på det centrala innehållet. Att den svenska kursplanen innehåller både mål att 

sträva mot och mål att uppnå anser vi innebära att det uppstår en begreppsförvirring, till 

skillnad från den finska kursplanen där det tydligt framgår vilka målen med 

historieundervisningen är. Den svenska kursplanens alla mål innebär enligt oss det kan uppstå 

problem vid utformandet av historieundervisning, eftersom målen dels är många till antalet 

samt att de är allmänt hållna. Vilket innebär att det som lärare måste anses vara svårt att 

kunna urskilja innebörden i kursplanens alla mål, som skall styra historieundervisningen.  

 

Den mest påfallande likheten som finns mellan den svenska och den finska kursplanen i 

historia inom ramen för denna undersökning är att bägge i varierande grad innehåller delar av 

Sødring Jensens samtliga fyra historieundervisningsteorier. En annan central likhet som 

gestaltar sig är att bägge kursplanerna innehåller ett historiemedvetande, även om den svenska 

anses tydligare innehålla ett historiemedvetande än den finska kursplanen. Ytterligare likheter 

mellan den svenska och finska kursplanen i historia är att de till viss del innehåller liknande 

underrubriker, som kategoriserar innehållet i kursplanerna. Bägge kursplanerna inleds med att 

de presenterar historieämnets syfte för grundskolan, där det övergripande beskrivs hur 

undervisningen i historieämnet skall utformas. Det finns även betygskriterier i de bägge 

kursplanerna som beskriver vilka kunskaper som eleverna skall tillägna sig. Dessa 
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betygskriterier skiljer sig dock åt på så sätt att den svenska kursplanen innehåller 

betygskriterier för de två betygsnivåerna väl godkänd och mycket väl godkänd, medan den 

finska kursplanen endast innehåller betygskriterier för ett av de sex vitsorden, nämligen 

vitsordet åtta. Dessa skillnader i utformning av betygskriterierna mellan de bägge 

kursplanerna, anses till stor del kunna härledas till det faktum att Sverige och Finland har 

olika betygssystem.  

 
Uppsatsens andra frågeställning handlar om hur begreppet historiemedvetande gestaltar sig i 

den svenska respektive den finska kursplanen i historia för grundskolan. Svaret på denna 

frågeställning blir att bägge kursplanerna anses innehålla ett historiemedvetande, även om 

detta tydligast framgår i den svenska kursplanen. Detta kan härledas till det faktum att den 

svenska kursplanen kategoriseras som kategorial och därav innehåller en högre grad av 

historiemedvetande. Samt att begreppet historiemedvetande nämns i sin helhet i den svenska 

kursplanen, vilket det inte görs i den finska kursplanen. Även om vi bortser från att begreppet 

historiemedvetande nämns i den svenska kursplanen, så anser vi ändå att begreppet 

historiemedvetande framträder tydligare i den svenska än den finska kursplanen. Vad detta 

beror på är naturligtvis svårt att svara på inom ramen för denna undersökning, men en faktor 

som vi tror kan vara bidragande orsak är att den svenska kursplanen är mer allmänt utformad 

än den finska, något som vi redan varit inne på när vi behandlade den svenska kursplanens 

dubbla målformuleringar. Detta anser vi kunna härledas till delar av det som tas upp i både 

uppsatsens bakgrund och tidigare forskning, vilket handlar om att begreppet 

historiemedvetande är svårdefinierat. Eftersom historiemedvetande är ett av två överordnade 

begrepp i den svenska kursplanen, så anser vi det vara uppseendeväckande att det saknas en 

allmängiltig och vedertagen definition på ett så viktigt begrepp. Ewa Durhán visar i sin 

undersökning om centrala begrepp inom historieundervisning, att det råder en 

begreppsförvirring bland historielärare. Historiemedvetande nämns inte av någon av de 

tillfrågade lärarna i hennes undersökning, vilket visar att begreppet inte har fått något 

genomslag, trots att det ses som ett av kursplanens överordnade begrepp. Eftersom begreppet 

historiemedvetande är så svårdefinierat och okänt inom lärarkåren, så anser vi det vara 

intressant att diskutera om begreppet har fått något genomslag inom historieundervisningen. 

De resterande tre undersökningarna som presenteras i den tidigare forskningen, visar att 

historiemedvetande inte har fått någon större inverkan inom den svenska 

historieundervisningen. Nanny Hartsmar har kommit fram till att historieundervisningen inte 

präglas av det som uttrycks i styrdokumenten, vilket i detta fall skulle handla om att utveckla 
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ett historiemedvetande hos eleverna genom undervisningen. Liknande resultat presenteras 

även av Sture Långström och den stora europeiska undersökningen Youth and History. Detta 

innebär att man enligt oss kan dra slutsatsen att historiemedvetande inte har fått något större 

genomslag bland grundskolelärare och i deras undervisning, eftersom det är dessa som skall 

tolka kursplanen. Att historiemedvetande har fått ett så dåligt genomslag bland historielärarna 

och inom undervisningen, anser vi till stor del kunna härledas till den förvirring som råder 

kring begreppets innebörd. Eftersom begreppet är så svårdefinierat, så anser vi det inte vara så 

oväntat att historielärarna ute på skolorna bortser från begreppet när de planerar och genomför 

sin undervisning. Detta anser vi innebära att de allmänt formulerande uttrycken i den svenska 

kursplanen inte fungerar som tilltänkt, eftersom de ställer lärarna inför en 

tolkningsproblematik och då kan man fråga sig hur det uppnås en likvärdig utbildning på alla 

grundskolor. Till skillnad från Sverige så väljer man i Finland att inte använda sig av 

begreppet historiemedvetande i deras kursplan, vilket innebär att man kringgår den 

tolkningsproblematiken som finns i Sverige. I samband med en intervju med Jorma 

Kauppinen som är undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen och ansvarig för utformandet av 

läroplansgrunderna i historia, så framgår det att man i Finland medvetet valt att bortse från 

begreppsnivån när det gäller historiemedvetande. Kauppinen betonar dock att den finska 

kursplanen innehåller ett historiemedvetande, trots att själva begreppet inte används.86 Vilken 

av dessa bägge valda vägar som är bäst för att uppnå ett historiemedvetande hos eleverna, har 

vi svårt att utläsa. Vi anser att det både i den svenska och finska kursplanen i historia 

framträder brister och svårigheter kring begreppet historiemedvetande. När det gäller den 

svenska kursplanen så anser vi det aldrig vara bra att man fastnar i en begreppsproblematik, 

har man som syfte att grundskoleundervisningen i Sverige skall vara likvärdig för alla elever 

så anser vi det självklart att de uttryck och begrepp som står i skolans styrdokument är tydligt 

definierade och vedertagna. Om vi ser till Finland så har vi inom ramen för denna 

undersökning svårt att se att det framgår ett tydligt historiemedvetande i den finska 

kursplanen, som innehåller samtliga tre tidsperspektiv, vilket dock Kauppinen hävdar. Vi 

anser oss kunna se tendenser till att man vill knyta samman tidsperioder i den finska 

kursplanen, men dock inte lika frekvent som i den svenska kursplanen. Det som vi framförallt 

saknar i den finska kursplanen när det gäller historiemedvetande, är det som vi kallar 

framtidsperspektivet. Intressant att ta upp i samband med denna diskussion är det faktum att 

det förslag till nya kursplaner som tagits fram av Leif Davidsson och som vi redan nämnt i 
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denna diskussion, enligt vår bedömning i högre grad liknar de finska kursplanerna än de 

nuvarande svenska kursplanerna. Detta anser vi måste ses som att vi även i Sverige går mot 

en utveckling med mer konkreta och mera likställda kursplaner, exempelvis så vill Davidsson 

ta bort de dubbla målbeskrivningarna i dagens kursplaner och införa ett huvudsakligt innehåll 

för undervisningen. Davidssons utredning innehåller även förslag till hur de nya kursplanerna 

bör utformas, ett av dessa framtagna förslag är kursplanen i historia för grundskolan. 

Intressant att nämna från detta förslag är att Davidsson har utelämnat begreppet 

historiemedvetande, detta anser vi bör kunna ses som ett tecken på att man inte vill fastna i 

den begreppsproblematik som råder i dagens svenska kursplan.  

 

4.1 Metoddiskussion  

Vid användandet av uppsatsens teoretiska utgångspunkt som applicerades på 

undersökningsmaterialet, så anser vi att det framkommit tolkningssvårigheter i samband med 

analysen. Vi anser att det inte var idealiskt att applicera Sven Sødring Jensens 

historieundervisningsteorier på de bägge kursplanerna. Eftersom det är svårt att se några 

större tendenser på undervisningsteorier i så komprimerade dokument, som kursplanerna är. 

Dessutom har det i samband med uppsatsens genomförda analys framkommit att Sødring 

Jensens samtliga fyra historieundervisningsteorier går att urskilja i bägge kursplanerna. Detta 

anser vi tyder på att användandet Sødring Jensens historieundervisningsteorier i den här 

analysen inte var idealisk, eftersom det uppenbarligen inte fullt ut går att kategorisera 

kursplanerna till någon av teorierna, snarare visar sig bara en riktning mot någon av teorierna. 

Det bör även lyftas fram att man som läsare bör ha i åtanke att Sødring Jensens 

historieundervisningsteorier skapades för trettio år sedan, under dessa årtionden har det skett 

stora förändringar i både samhälle och skolsystem. Då tänker vi främst på faktorer som 

exempelvis östblockets sammanbrott och det faktum att en ökad invandring har inneburit mer 

heterogena undervisningssituationer i många västerländska skolor. Det vi vill säga med detta 

är att Sødring Jensen skapade sina historieundervisningsteorier utifrån de förutsättningar som 

rådde 1978, men naturligtvis är det omöjligt för oss att säga på vilket sätt detta har påverkat 

hans arbete och hur det hade sett ut om det skapats senare. När det gäller Halvdan Eikelands 

metod som vi använt för att finna ett historiemedvetande i Sødring Jensens 

historieundervisningsteorier, så anser vi att denna metod har varit bristfällig. 

Historiemedvetande är ett svårdefinierat begrepp, därför anser vi att Eikelands två 

frågeställningar som används i undersökningen inte har kunnat motsvara de förväntningar 

som vi har haft på metoden. Vi hade förväntningar på modellen att den på ett tydligare sätt 
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skulle kunna hjälpa oss utkristallisera tecken på historiemedvetande i de bägge kursplanerna, 

men istället så anser vi att de bägge frågeställningarnas begränsningar innebar att vi ställdes 

inför en rad tolkningsdilemman. Eikelands modell känns därför bristfällig i förhållande till ett 

så omfattande begrepp som historiemedvetande.   

 

4.2 Vidare forskning 

Det har under arbetets gång väckts en rad tankar kring vidare forskning, en tanke är att det 

borde riktas mer fokus mot forskning om hur man arbetar med ett historiemedvetande i 

klassrumssituationen. Undersökningar som presenterades i den tidigare forskningen har visat 

att lärare i historia inte omsätter historiemedvetande i deras undervisning, utan att de oftast 

har en enkelriktad undervisning i kronologisk följd. Detta trots att historiemedvetande står 

som ett överordnat begrepp inom den svenska kursplanen och därav ska spela en stor roll i 

undervisningen. Därför anser vi att det borde vara intressant med klassrumsobservationer, 

som syftar till att studera hur enskilda lärare arbetar med att skapa historiemedvetande i 

undervisningen. Detta borde kunna leda till att det går att lyfta fram lyckade exempel på hur 

man kan arbeta med att utveckla elevers historiemedvetande. Vi skulle gärna vilja se 

forskning som handlar om vad historielärare utgår ifrån när de planerar sin undervisning, detta 

eftersom det genom den tidigare forskningen i uppsatsen framträder tendenser till att lärarna 

inte följer styrdokumenten. Då är den stora frågan vad det egentligen är som historielärarna 

följer när de planerar sin undervisning, är det gamla styrdokument som fortfarande lever kvar 

eller kan det vara så att det är läroböckerna som de utgår ifrån när de planerar sin 

undervisning. Detta bör kunna leda till vidare forskning som sker genom intervjuer av 

verksamma historielärare. Det hade naturligtvis även varit av intresse att utveckla 

undersökningen till att innefatta fler länder, vi hade gärna sett att de övriga tre nordiska 

länderna hade kunnat involveras. Detta eftersom de nordiska länderna samarbetar inom 

utbildningsfrågor via det Nordiska ministerrådet i Köpenhamn.      
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