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SAMMANFATTNING 
 

År 1919 utkom en undervisningsplan för Sveriges folkskolor som på många sätt var 

revolutionerande. I denna undersökning har jag studerat hur debatten gick om ämnet historia 

och dess utformande och ändringar kring mål och undervisning, under tiden från Svenska 

allmänna folkskollärarföreningens (SAF) påtryckningar om en ny läroplan och fram till att 

folkskolöverstyrelsen lägger fram sitt förslag. Debatten som jag undersökt är den som skett 

via riksdagstryck, lärarpress i form av Svensk lärartidning samt dagpress i form av Svenska 

dagbladet. Efter att ha inhämtat informationen har jag analyserat texterna med en kvalitativ 

textanalyserande metod utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, för att kunna besvara mina 

frågeställningar. De efterfrågar vilka aktörerna var som fanns med i debatten, vilka argument 

och ståndpunkter som framfördes och i vilka större perspektiv det går att se dessa änringar i 

relation till läroplansteori. 

De svar jag har fått visar på att det fanns aktörer i form av de politiska partierna (höger 

respektive vänster), några fristående skribenter i Svensk läraretidning och Svenska dagbladet, 

SAF:s centralstyrelse, folkundervisningskommittén samt folkskoleöverstyrelsen. Det går 

också att säga att de ståndpunkter som hittades var uppdelat i två läger – antingen för en mer 

internationellt inriktad historieundervisning med mer allmän historia på schemat och som 

dessutom fokuserar mer på kulturhistoria och inte på krigshistorien till förmån för en 

fredsinriktad undervisning i skolan. Den andra var för en mer konservativ historia i folkskolan 

där man anser att kriget inte bör undanskymmas och där stora personligheter bör fortsätta att 

framhävas för att slippa en, som K.J Ekman uttrycker det, tendentiös och vilseledande 

undervisning i historia. Argumenten för ändringarna i undervisningsplanen var att eleverna 

skulle lära sig om att fred var det enda rätta i världen och att krig är något fasansfullt, att 

allmän historia är viktigt att kunna för att bättre förstå den svenska historien och kunna se 

Sveriges interagerande med andra nationer. Argumenten emot var att om krig inte tas upp i 

undervisningen så tappar eleverna en stor del om kunskaperna i vår historia och att denna blir 

tendentiös, de ansåg också att fokus bör ligga på vår svenska historia och att den allmänna 

historien är bortkastad tid av de dyrbara undervisningstimmarna i folkskolan. I ett större 

sammanhang och i relation till läroplansteori, så framträder det i debatten tydligt att det är den 

moraliska och den rationella läroplanskoden som tillämpas i både den gamla normalplanen 
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och den nya undervisningsplanen, där man fortfarande kan se rester från 1800- talets 

nationalism. Den rationella läroplanskoden kommer dock till uttryck genom företrädarna för 

ändringar mot en mer internationell undervisning till förmån för en större förståelse hos 

eleverna i ämnet historia.  
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1. INLEDNING 

 

1900- talet skulle bli ”barnets århundrade”, sade Ellen Key för det nya sekel som annalkande. 

Detta påstående var inte helt tagit ur luften, för redan i slutet på 1800- talet kom pedagoger 

och reformister och talade om barnens frigörelseprocesser och att barnen var egna individer.
1
 

Visst går det att säga att Ellen Key fick rätt, under det förra seklet hände mycket för att trygga 

barnens väl och ve. Det är dock inte alltid som barnens individualism är det som står högst i 

rang när nya reformer skapas i skolor och omsorgen. Det finns ofta andra intressen i vad och 

hur skolan ska undervisa sina elever.
2
  

År 1919 fick Sveriges folkskolor en ny undervisningsplan, som kom att på många sätt bli 

banbrytande för skolväsendet. Bland annat så avskaffades katekesundervisningen, vilket kom 

att medföra stormande diskussioner i riksdag och media samt en oro för moralen i skolorna.
3
 

Det infördes också nya ämnen som hembygdskunskap, och målen med undervisningen i 

skolan kom att skifta från en mer utmärkande nationalistisk tanke med gudsfruktan, till att 

vilja forma barnen till fredälskande individer.
4
 Ämnet historia fick också en omskakande 

förändring i både mål och innehåll. Detta ämne gick från att endast handla om fäderneslandets 

historia till att också innefatta delar av världshistorien.
5
 Det skedde en radikal förändring och 

det fördes en delvis hätsk diskussion kring ämnets utformande i undervisningsplanen. Trots 

detta så finns det inte mycket forskning kring detta och ingen kartläggning för hur 

diskussionen gick.
6
 Just denna förändring i den svenska folkskolan är viktig, då ämnet historia 

förmedlar en syn på vårt lands och andra länder i världens historia, vilket också formar 

barnens uppfattning och förståelse om nutiden och framtiden och således borde 

uppmärksammas mer, enligt min mening.
7
 Det finns för denna tid och reform kring 

skolväsendet en hel del skrivet och forskat kring kristendomsundervisningens radikala 

förändring, till exempel Karl Göran Algotssons Från katekestvång till religionsfrihet och ett 

                                                           

1
 Holmdahl, Tusen år i det svenska barnets historia, 2000, s. 135, 149-151, 174-175 

2
 Linde, Det ska ni veta!, 2006, se till exempel s. 12-14, s. 19-20, s. 48-49 

3
 Hartman, Det pedagogiska kulturarvet, 2005, s. 47-48, Algotsson, Från katekestvång till religionsfrihet, 1975, 

s. 216-258, Holmdahl, Tusen år i det svenska barnets historia, 2000, s. 178 
4
 Hartman, Det pedagogiska kulturarvet, 2005, s. 47-49, UPL 1919, Linde, Det ska ni veta!, 2006, s. 34 

5
 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, 1889, UPL 1919 

6
 Zander, Fornstora dagar, moderna tider, 2001, s. 80-81 

7
 Ibid 

http://runeberg.org/skolplan/
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flertal uppsatser på olika nivå om ämnet hembygdskunskaps tillkomst och existens. Kring 

historieämnet är dock forskningen skral och därmed vill jag med detta arbete belysa denna för 

vår folkskola viktiga utveckling.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning gäller därmed att ta reda på hur diskussionerna inför denna 

ändring i historieämnets utformande i folkskolan gick inför framtagandet av den nya 

undervisningsplanen.  

Mina frågor inför studien är således:  

 Vilka aktörer fanns med i diskussionen om historieämnet inför framtagandet av 

undervisningsplanen 1919?  

 Vilka ståndpunkter och argument framfördes i debatten?  

 Hur går det att se dessa ändringar i relation till läroplansteori? 

 

1.2 Material och metod 

För att hitta material till denna studie så har jag gått igenom allt publicerat riksdagstryck från 

1906, då SAF skickade sin skrivelse till konungen, till och med 1920, då den nya 

undervisningsplanen gick i tryck. Jag har också läst igenom alla in- och utgående skrivelser 

till av folkskolöverstyrelsen/skolöverstyrelsen 1919, dock utan resultat. Vidare har jag använt 

mig av folkundervisningskommitténs betänkanden i denna utredning. För att ta del av 

diskussionen på andra arenor än riksdagsdebatter och liknande, gick jag igenom SAF:s arkiv 

och fann där främst SAF:s tidning Svensk läraretidning intressant, och jag läste därmed 

igenom hela årgången 1919. Dessutom valde jag att läsa en dagstidning för att vidga vyerna i 

ämnet och valde då Svenska dagbladet, men begränsade mig där till januari, februari och mars 

samt september, oktober och november. Dessa månader valde jag ut på grund utav att 

förslaget till undervisningsplanen utkom den 30e december 1918 och jag läste då igenom 

tidningen månaderna efter, samt att undervisningsplanen fastslogs den 30e oktober 1919 och 
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därmed läste jag igenom tidningen månaderna kring detta också, för att se om några åsikter 

och kommentarer fanns att läsa. Således är det dessa dokument som jag har använt mig av:  

 SAF:s skrivelse till kungen 

 Folkundervisningskommitténs betänkanden 

 Folkskolöverstyrelsens förslag med kommentarer 

 Motioner och debatter i riksdagstryck 1917 och 1920 

 Svensk läraretidning för 1919 

 Svenska dagbladet jan, feb, mars, sep, okt, nov 1919 

 

Efter att ha studerat och redovisat de artiklar och dokument som hittats inför detta, så kommer 

jag att analysera dem för att kunna besvara mina frågeställningar. Jag kommer att använda 

mig av en kvalitativ textanalyserande metod, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, eftersom att 

en sådan metod öppnar för ett tolkande av dokumenten.  

Hermeneutik är en forskningsmetod där tolkning och förståelse för texter, handlingar och 

utsagor är central, och där forskaren försöker uttyda vad som visar sig i dokumenten och vad 

innebörden av detta är. När man inom hermeneutiken studerar sådant så förhåller man sig 

alltid till att människan är intentionell – att människans handlande orsakars av att hon 

förhåller sig till det som är omkring henne, och att hon vill något och att hon är ansvarig för 

sina handlingar.
8
  

Detta arbete utgår ifrån att ett tolkande ska göras av de uttalanden, artiklar och insändare som 

samlats in för studien, för att förstå vad de olika aktörerna i debatten hade för åsikter och 

ståndpunkter. Det är också viktigt att kunna se dessa texter i ett helhetsperspektiv utifrån 

rådande situationer för att få en förståelse av vad författarna till texterna ville uppnå och få 

fram, samtidigt som det måste gå se helheten utifrån texterna för att få ett sammanhang för 

debatten.  

 

                                                           

8
 Starrin & Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1994, s. 75-76 
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1.3 Definitioner  

1.3.1 Läroplan  

Ordet läroplan är nog de flesta bekanta med, men detta ord användes inte i slutet av 1800-

talet. En läroplan är ett styrdokument för skolan, som är utfärdat av en myndighet och ska 

styra undervisningen i skolan. Dagens läroplaner innefattar dock mycket mer än gångna tiders 

läroplaner, så som värdegrund, målsättningar, bedömning och rektors ansvar. De första 

läroplanerna som fanns i vår svenska skola kallades för ”normalplan”, varav den första kom 

1878. När så den nya läroplanen för 1919 utgavs som förslag 1918, kallades denna för 

”undervisningsplan” av kommittén som utarbetade betänkanden inför framtagandet. De tyckte 

att detta var ett mer modernt namn som greppade mer av vad läroplanen innefattade.  

1.3.2 Förkortningar  

UPL 1919 – står för undervisningsplan 1919 

SAF – Sveriges allmänna folkskollärareförening  

Ecklesiastikminister – minister för ecklesiastikdepartementet, vilket främst handlade 

regeringsärenden angående kyrka, undervisning, kultur och forskning.
9
 

2. BAKGRUND 

2.1 Skolväsendet 

Vid sekelskiftet 1900 såg den svenska skolan inte alls ut som dagens. Obligatorisk skola med 

undervisning på fyra år för alla Sveriges barn infördes redan 1842, men det skulle ta lång tid 

innan detta fungerade på så vis att utbildningen såg lika ut för alla.
10

  

I 1842 års folkskolestadga fastslogs att det i varje församling bör finnas en fast skola med en 

godkänd lärare. Det var många församlingar som inte kunde uppfylla detta. För att få skolan 

att fungera på många ställen i Sverige så fick det bildas olika sorters skolformer som kallades 

för A- skola, B- skola, C- skola och så vidare. De förkortades med litt.A, litt.B eller litt.E som 

exempel. De olika bokstäverna stod för på vilket sätt skolorna och dess klasser delades in. På 

                                                           

9
 Nationalencyklopedin – ”Ecklesiastikdepartementet” 

10
 Hartman, Det pedagogiska kulturarvet, 2005, s. 39-44 
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orter och i byar där det fanns lite barn slogs årskurserna ihop för att få större barngrupper då 

de oftast inte hade lärare så att det räckte till flera klasser. På andra ställen där barnen hade 

lång väg till skolan kunde de ha skola endast varannan dag, så kallad halvtidsläsning. Det 

fanns även så kallad flyttande skola, där läraren reste runt mellan ett antal orter och hade 

lektioner endast någon gång i veckan eller ännu mer sällan och istället gav hemuppgifter till 

barnen.
11

  

Antalet år som barnen gick i skolan varierade stort. Som redan nämnt så började den svenska 

skolan med fyra års skolgång. Detta kom senare att utökas till sex år då skolan började med 

två år i småskola som infördes 1858 och sedan tillkom två år till i folkskolan 1882. Men på 

många ställen i landet så gick barnen endast ett eller två år innan föräldrarna ville ha dem 

hemma för att hjälpa till på gården. År 1860 gick endast 65 % av barnen i skolan, och då i 

genomsnitt ett år.
12

 De barn som fick gå i flyttande skola eller endast varannan dag fick 

såklart inte heller den gedigna utbildning som det var tänkt. Efter nya lagar 1878 och 1882 så 

blev skolgång mellan 7 och 12 år obligatorisk för alla barn.
13

 Efter ett tag så utökades 

folkskolan med ett sjunde år för dem som ville det, men det sjunde året blev inte obligatoriskt 

förän 1936. 
14

 

 

2.2. Historieämnet 

Ämnet historia har funnits med i den svenska folkskolan sedan den startade 1842, och har 

under åren följt skolans utveckling och förändrats drastiskt. Till en början fokuserades det 

mycket på den svenska historien och den lilla del av världshistorien som behandlades var 

endast sådant som var i direkt samhörighet med den svenska, på så vis att barnen i skolan 

behövde lära sig den för att förstå vår svenska historia, se nedan om normalplanen.
15

  

Ända fram till mitten på 1900-talet så var ämnet historia uppdelat i vad som kan kallas två 

olika delar. Det var först den svenska historien som kallades för fäderneslandets historia.  

                                                           

11
 Ibid 

12
 Holmdahl, Tusen år i det svenska barnets historia, 2000, s. 67-68 

13
 Ibid 

14
 Ibid 

15
 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, 1889, UPL 1919, Folkundervisningskommitténs 

betänkande, 1914 

http://runeberg.org/skolplan/
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Sedan fanns världshistorien som kallades den allmänna historien. I detta arbete kommer jag 

att använda mig av begreppet ”den allmänna historien” när jag benämner världshistorien.
16

  

 

2.3 Normalplanen 

De styrdokument som fanns för skolan fram till 1919 var förutom folkskolestadgan en 

dåtidens läroplan som kallades för normalplan. Normalplanen gjordes om vid flera tillfällen 

under åren och reglerade vad som skulle undervisas om i skolan i de olika ämnena.  

Normalplanen var mycket kortfattad i vad som skulle tas upp och hur det skulle göras. Det 

fanns heller inga mål med kurserna uppsatta, varken för elevernas kunskapsintag eller för vad 

som skulle uppnås med kursen. Det skulle kunna uttryckas som att det fanns mycket eget 

tolkningsutrymme för lärarna för kursen och dess innehåll. Lärarnas yrkesmässiga frihet var 

med andra ord väldigt stor.
17

 

Något som dock går att påpeka och som är intressant, är att kursen enligt normalplanen endast 

skulle ta upp den svenska historien, inget om den allmänna. Det står nämligen skrivet:  

Lärokurs. Valda berättelser ur färdernelandets historia.
18

  

Dessutom var de förslag som fanns på vad som bör tas upp, endast händelser och personer ur 

den svenska historien. Där nämns bland annat Ansgar, Birger Jarl, Den heliga Birgitta, Gustav 

Vasa, Linné, Gustav III och andra betydelsefulla personer ur vår svenska historia.
19

  

Vidare under rubriken Lärogång går att se hur det är mycket kortfattat skrivet om vad som 

skulle tas upp. Det fanns ett flertal delar med olika sätt att undervisa beroende på vilket typ av 

skola läraren jobbade i, om de hade rena klasser, blandade klasser eller en flyttande skola. 

Innehållet som skulle läras ut i historiekursen står uppdelat i olika delar, en för varje årskurs 

som ska undervisas i ämnet. Det står mycket kort uppdelat i olika epoker. Här visas ett 

exempel taget från Litt. A- skolans del:  

                                                           

16
 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, 1889, UPL 1919, Folkundervisningskommitténs 

betänkande, 1914 
17

 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, 1889 
18

 Ibid 
19

 Ibid 

http://runeberg.org/skolplan/
http://runeberg.org/skolplan/
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I andra årsklassen: forntiden och medeltiden; i tredje årsklassen: reformationstiden och 

storhetstiden; i fjerde årsklassen: frihetstiden, gustavianska tiden och nutiden.
20

 

I det korta stycke med metodisk anvisning som finns i anslutning till avsnittet om historia, så 

finns att läsa hur lärarna skulle lära ut detta:  

De valda berätteslerna ur fädernelandets historia meddelas muntligt af läraren på 

lärotimmarne för modersmålet.
21

 

 

2.4 UPL 1919 

År 1906 skrev Sveriges allmänna folksskollärareförening en skrivelse med en önskan om att 

Kunglig majestät ska se till att en undersökning sätts igång för att ta fram en ny läroplan. 

Missnöjet var enligt föreningen stort bland lärarna med den normalplan som fanns tillgänglig 

som styrdokument för undervisningen. Föreningen pekade på flera bristfälliga aspekter i 

normalplanen och lade således fram en önskan om en ny sådan som kan täcka de problem 

som fanns med den gamla.
22

  

Denna instans såg till deras önskan och satte genast igång med en stor reform av hela 

undervisningsväsendet. En kommitté som fick namnet folkundervisningskommittén tillsattes 

för att undersöka flera olika delar av skolans organisation och det tog dem många år att 

genomföra dessa undersökningar. Bland annat gick de igenom folkskollärarseminarierna 

(dåtidens lärarutbildning), folkskoleinspektörernas organisation och även själva folkskolan 

och läroplanen och fastställde vad som behövde göras, vad man skulle tänka på och hur det 

skulle läggas upp. Dock när det gällde läroplanen så ansåg sig inte denna kommitté ha 

kompetensen för att skriva den exakta läroplanen utan de skrev ett betänkande med underlag 

för vad som borde tas i beaktande och sedan överlät de arbetet till folkskoleöverstyrelsen.
23

 

1914 kom kommitténs betänkande ut, och den 30 december 1918 presenterade 

                                                           

20
 Ibid 

21
 Ibid 

22
 Sveriges allmänna folkskollärarförenings skrivelse till konungen 1906 

23
 Folkundervisningskommitténs betänkande, 1914 
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folkskoleöverstyrelsen sitt förslag till den nya undervisningsplanen, som de har valde att kalla 

den.
24

  

I och med att detta förslag lades fram, framkom också många åsikter, frågor och tankar om 

den nya undervisningsplanen. Många av de tankar och åsikter som kom fram kring detta har 

handlat om Verner Rydén, ecklesiastikminister under åren som utredningarna kring 

skolväsendets omorganisation skedde. Han hade en framträdande position i arbetet för detta, 

och hade egna idéer om hur skolan skulle organiseras. Han fick mycket kritik för sina radikala 

åsikter och för att ha valt sina medarbetare i utskottet efter att de hade samma åsikter som 

honom.
25

 En av de saker som Rydén arbetade för var vad som kallades ”bottenskolan”, det 

vill säga en skola där alla barn går i samma sorts skola under de första åren och att sedan 

kunna bygga vidare denna utbildning med högre studier. Detta kan jämföras med senare tids 

”enhetsskola” eller ”grundskolan” som det fick heta när det slutligen genomfördes i vårt land 

under 60-talet i och med riksdagsbeslut i frågan 1962.
26

  

 

2.5 Tidigare forskning 

Det finns inte så mycket tidigare forskning inom detta ämne. Det tar jag upp under syftet och 

det säger även Ulf Zander i sin bok Fornstora dagar, moderna tider
27

. Den mesta forskning 

som finns är kartläggningar av allmän skolhistoria, läroplansteori i stort eller så är det forskat 

om läroplaner och historieämnet senare än de år som denna undersökning riktar in sig på.  

Thomas Nygren har i sin avhandling History in the service of mankind tagit upp processen 

kring hur läroplaner genom tiderna blivit mer och mer internationella och globalt inriktade. 

Nygren har studerat ämnet historia i gymnasieskolor för åren 1927 – 2002 och det han har valt 

att fokusera på är läroplaner i olika perspektiv; de ideologiska läroplanerna, de formella 

läroplanerna, de uppfattade läroplanerna och de upplevda läroplanerna. De ideologiska 

läroplanerna har studerats genom en granskning av internationella riktlinjer som riktade sig 

mot gymnasieskolan under de nämnda åren. De formella läroplanerna studeras genom att titta 

                                                           

24
 Folkskoleöverstyrelsens förslag till undervisningsplan, 1918 

25
 Tidstecken, Svensk läraretidning, nr 49, 1919 

26
 Nationalencyklopedin – ”Bottenskola”, ”Enhetsskola”, ”Grundskola” 

27
 Zander, Fornstora dagar, moderna tider, 2001, s. 80 
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på de styrdokument som fanns för skolan under denna tid. De uppfattade läroplanerna 

studerades via en granskning av lärardebatten och intervjuer med erfarna lärare och de 

upplevda läroplanerna studerades genom elevernas val av uppsatsämnen vid studentexamen 

och enskilda arbeten under skoltiden i gymnasiet.
28

 

Nygrens studie är som redan skrivet inriktad mot gymnasieskolan och dess historia, och inte 

mot folkskolan som studeras här i min studie, men det är ändå intressant att se den trend som 

Nygren i avhandlingen visar på existerar, där han hävdar att läroplanerna under denna tid blev 

mer och mer internationella på alla olika studerade nivåer. Särskilt efter andra världskriget 

fick UNESCO:s mer internationella riktlinjer stort inflytande i Sverige, och den nationella 

historien blev mer och mer i bakgrunden inom skolan. Detta intresse för världshistorien 

kvarstod även hos eleverna ända fram till 2002, trots, som Nygren skriver, Europarådets 

eurocentrism som influerade 1994 års kursplan. Eleverna har nämligen i den upplevda 

läroplanen orienterat sig emot en samtida världshistoria. Nygren beskriver kortfattat det som 

att samtidens historia har påverkat formuleringen av historieämnet. 
29

 

Nygren påpekar i avhandlingen att hans resultat tyder på att realiseringen av de internationella 

riktlinjerna under denna period var mer än vad han kallar en ”top-down-process”, eftersom att 

det tillkom riktlinjer som överförts i läroplaner mm, som tagits emot och ibland omtolkats, 

ibland ignorerats. Historielärarna verkar nämligen ha haft ett stort inflytande i tillämpandet av 

den internationella förståelsen, i och med sina sätt att undervisa i skolan. Eleverna å sin sida 

har också haft sin del i det hela, hur de har upplevt undervisningen och själva valt att tillämpa 

den via uppsatser och elevarbeten, vilket visar på att även de har hjälpt till i transformeringen 

av historieundervisningen. 
30

 

Ulf Zander undersöker i sin avhandling från 2001, Fornstora dagar, moderna tider, frågan 

om historieskrivning i Sverige under 1900- talet. Historia har genom detta århundrade använts 

på olika sätt, till exempel i politiskt syfte, som föredöme eller symboliskt. Fokus i boken 

ligger på mellankrigstiden, men även början av 1900-talet behandlas utförligt. Bland annat 

berättar Zander om hur stor nationalismen var vid sekelskiftet 1800/1900 i Sverige. Detta 
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tankesystem hade byggts upp under industrialismen i slutet av 1800-talet, där gamla hjältar 

och prestationer hamnade i fokus och man koncentrerade sig i historieläsningen på våra 

krigarkungar och deras hjältemod i krig. Detta berodde främst på att nationen ville bygga 

”nationalstaten Sverige”, ett enhetligt land med sammanhållning och stark statsmakt, enligt 

Zander.
31

 Det fanns dock redan i slutet på 1800-talet kritik mot den nationalistiska 

historieskrivningen i Sverige, och även om denna typ av historia levde kvar ohotad in på 

1900-talet, så växte sig kritiken starkare. Krav på omredigeringar av läromedlen i historia 

kom, och diskussioner kring vilken typ av historia och vilka av våra historiska kungar och 

personligheter som bör framhållas flödade i riksdag och pressen. Zander tar också upp 

skolreformen och den nya undervisningsplanen för 1919 under en rubrik. Han nämner att 

fredsfrågan, det vill säga frågan om hur krig ska framställas i undervisningen i folkskolan; 

förhärligande eller som avskräckande, skapade stora diskussioner och även att Verner Rydén, 

ecklesiastikminister under denna tid, var en nyckelperson som tillsammans med sina 

socialdemokratiska partivänner värnade om kulturhistoria och folkets historia i skolämnet.
32

 

 

2.6 Teoretisk utgångspunkt 

När det handlar om stoffurval till ämnen i en läroplan, så skiljer sig traditionerna och sättet att 

välja ut lärostoff åt mellan olika ämnen. Vissa ämnen, till exempel matematik, fysik, kemi, är 

så kallade paradigmatiska ämnen, där det finns företrädare för ämnena som har en gemensam 

uppfattning om begrepp, teorier och liknande. Där finns en bestämd uppfattning om vad som 

är viktigt och vad som är rätt stoff att ta med i en viss ordning. Alla accepterar samma 

lagbundenheter och terminologier inom sitt ämne.
33

  

Andra ämnen, så som historia och andra humanistiska ämnen, har konkurrerande 

skolbildningar där det finns många olika begreppssystem, termer och perspektiv. Därmed blir 

stoffurvalet i dessa ämnen olika med annorlunda villkor. På så vis finns det också större 

utrymme för lärare och utbildare att själva välja och färga sin undervisning med sina egna 

perspektiv och med sin syn på saken.  
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Det finns många sätt att se på hur och varför det väljs ett visst stoff att lära ut i skolan. Det 

finns också många olika aktörer i en sådan process som försöker att påverka i den riktning de 

vill.
34

 Staten är till exempel en självklar aktör, som kan välja att säga till om vad som ska ingå 

i en kursplan för ett visst ämne och inte. De har anledning till att vilja inkludera eller avgränsa 

ämnen i skolan, beroende på hur de vill uppfostra barnen i samhället. För precis som 

folkskoleöverstyrelsen själva säger i sina kommentarer till sitt förslag till ny 

undervisningsplan som de lade fram 1918, så: Det är ju nämligen framför allt genom sin 

undervisning, som skolan utför sin betydelsefulla gärning i samhällets tjänst.
35

 Alla barn har i 

Sverige sedan 1842 haft skolplikt, så därmed är skolan och undervisningsväsendet den bästa 

institutionen att använda sig av för att nå ut med sitt budskap och sin uppfostran till barnen i 

samhället. 

Det finns flera olika vanliga avsikter att utgå ifrån när en läroplan tar form. En vanlig avsikt är 

den nationalistiska, som är vanlig i länder som till exempel nyligen blivit självständiga eller 

av annan anledning vill skapa en nationalistisk känsla i landet. En annan avsikt kan vara att 

forma demokratiska och fredliga medborgare.
36

 

Göran Linde har i sin bok Det ska ni veta! – En introduktion till läroplansteori presenterat 

fem olika så kallade läroplanskoder, där man generellt kan dela in de flesta avsikter med 

stoffurval för läroplaner. Där ryms också principer för organisation och förmedlingsform.  

Koderna är:  

Klassisk läroplanskod  - denna har som avsikt att få människan att uppnå ett visst ideal, att 

förädla människan via att lära om det höga och ädla med disciplin.  

Realistisk läroplanskod – syftar till att få en vetenskaplig förståelse av världen och ge en 

grund för en rationell världsbild.  

Moralisk läroplanskod – har som avsikt att forma eleverna efter en viss moral för att växa upp 

som lojala medborgare. Man kan då i innehållet i moralen se maktens värderingar.  
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Rationell läroplanskod – är en form av nyttotänkande, där avsikten är att utbilda folket till 

praktiska uppgifter, till exempel som yrkesskolor.  

Aristokratisk läroplanskod – har ett syfte till att förmedla konservativa värden och vill skilja 

mellan sina elever och andra människor, där skolans egna elever är lite högre än andra. Det 

handlar inte om att förmedla en utbildning som är högre, utan en social kod som anser sig 

bättre.  

Det går självfallet att kombinera två eller fler av dessa koder i en läroplan, då de flesta 

läroplaner inte domineras av en enda kod. Dock formuleras och överförs i vilket fall olika 

värden via läroplanerna till skolorna och barnen som går där.
37

  

En sak som också är viktig i en läroplan är vilken människosyn som speglas i läroplanen – hur 

är de som ska undervisas? Är de egna tänkande och kännande människor, är de som tomma 

burkar som ska fyllas? För beroende på hur läroplanen ser på detta, så bygger läraren vidare 

på det och så kommer eleverna att uppfatta sig själva.
38

  

Det finns givetvis annat som också tas hänsyn till för hur en lärare arbetar utifrån och tolkar 

läroplanen, så som ramfaktorer som lokaler, tid, antalet elever och material. Utifrån dessa 

förutsättningar så kan man arbeta på olika vis. Alla lokaler lämpar sig inte för all typ av 

undervisning, och undervisningens kvalité påverkas av hur stora klasser en lärare har. Därmed 

måste en lärare begränsa sig eller göra utsvävningar i sitt eget stoffurval i sin undervisning.
39

  

Kort sagt vill jag slutgiltigt citera Göran Linde när han säger att:  

Stoffurval uttrycker en maktrelation mellan formuleringsarenan och de skolbarn som ska ta 

emot stoffet.
40
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3. RESULTAT 

3.1 SAF:s skrivelse till kungen 

Det hela började med att SAF skickade en skrivelse till Kunglig majestät, med en begäran om 

att det ska tas fram en ny läroplan för folkskolan. Men frågan är; varför anser SAF att det 

behövs en ny läroplan?  

Svaret är att de bland annat anser den gamla normalplanen som föråldrad, den anpassar sig 

inte efter barnens utveckling, flera av kurserna är felaktigt fördelade och helst av allt vill man 

slippa halvtidsläsningen. Man vill också ha bättre anvisningar för vissa skolformer som 

tillämpas där flera klasser undervisas samtidigt såsom litt. E.
41

  

SAF skriver bland annat såhär:  

Från föregående upplagor av normalplanen hava även i 1900 års edition influtit åtskilliga 

bestämmelser, som icke äro förenliga med våra dagars krav på folkupplysningen.
42

 

Vidare skriver de:  

Genom upptagandet av flera olämpliga skolformer angiver normalplanen den s. k. 

halvtidsläsningen såsom laglig, och många skolråd styrkas härigenom i den tron, att läraren 

kan bibringa barnen erforderlig utveckling samt meddela dem nödiga insikter och färdigheter 

genom endast fyra månaders årlig undervisning.
43

 

Det återkommer flera gånger angående lagligheten i halvtidsläsningen:  

För att befordra en naturlig utveckling av skolväsendet är det av vikt, att i normalplanen 

tydligt uttalas, att endast åtta månaders undervisning för varje barn i regel må anses såsom 

laglig.
44

 

Det fanns med andra ord enligt Sveriges allmänna folkskollärareförening flera anledningar till 

att en ny läroplan borde tas fram vid denna tid.  
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3.2 Folkundervisningskommitténs betänkanden 

Folkundervisningskommittén jobbade i flera år med reformen av skolväsendet, och lade fram 

flera olika betänkanden. Sist av allt så lade de fram sitt betänkande inför arbetet med den nya 

läroplanen, som dom själva dock inte tänkte arbeta fram. De ansåg som sagt att det inte var 

deras jobb att göra, de hade inte kompetensen till detta utan valde istället att ålägga 

folkskoleöverstyrelsen med att ta fram en ny läroplan. Men det är inte bara detta betänkande 

som är intressant för denna studie. Faktum är att även underlaget för lärarseminariernas 

utformande samt undervisningsplanen för folkskoleseminarierna innehåller en del information 

kring synen på historieämnet i folkskolan.  

För att gå i kronologisk ordning så kan vi börja med betänkandet för folkskoleseminarierna. I 

band 1 av folkundervisningskommitténs betänkanden, så tar de upp de kurser som bör ingå i 

folkskoleseminarierna och diskuterar även vad lärarna bör lära sig på dessa seminarier och 

varför.
45

  

Betänkandet kring ämnet historia börjar med att påpeka att den allmänna historien bör få en 

mycket större plats än den hittills har fått. Detta sägs vara på grund av att man behöver 

kunskaperna i detta för att lära sig om kyrkohistoria och om pedagogikens historia, men 

främst för att bättre kunna förstå den svenska historien och Sveriges samspel med andra 

länder genom historiens gång:  

Men ej mindre behöver han vidgad kännedom om allmänna historien för att rätt förstå 

Sveriges historia.
46

 

Ändock skriver man snäppet längre ner, att det inte ens behöver sägas att den svenska 

historien blir huvuddelen av kursen, så självklart anser man att det är, att denna del i ämnet är 

det viktigaste.
47

  

Vidare beskriver man också hur viktigt det är att lärare levandegör historien för barnen, och 

får dem att se sambandet mellan gångna tider och nu.
48
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Sist i detta avsnitt beskrivs målet med lärarnas undervisning i historia:  

Bland historieundervisningens många betydelsefulla uppgifter är ock den, att framför annan 

undervisning söka uppfostra till samhällssinne och känsla av medborgerligt ansvar. /…/ 

Svensk stats- och kommunalkunskap blir därför ock en viktig beståndsdel av den historiska 

kursen, och härtill ansluter sig en framställning av grunderna för organisationen av vårt 

nationella försvar.
49

 

Med tanke på det som stod i band 1 som visats här ovan, om att den allmänna historien borde 

få mer plats i undervisningen, så kan det komma sig lite märkligt att det i band 2, om 

grunderna för undervisningsplanen för folkskoleseminarierna står att läsa att de 

inträdesfordringar som ändå krävs, inte handlar om den allmänna historien. Detta på grund 

utav att den allmänna historien ännu inte har någon större plats i själva folkskolan.
50

  

Trots detta så handlar nästa avsnitt i denna del om hur den allmänna historien ändå borde ta 

större del av undervisningen i lärarseminarierna. Det står som följer:  

Att svenska historien härvid måste utgöra undervisningens huvudföremål och få sig 

brorslotten i utrymmet tillmätt är givet./…/Men just för att den svenska historien skall kunna 

fullt komma till sin rätt, får den icke behandlas såsom fristående och lösryckt ur sitt 

allmänhistoriska sammanhang.
51

 

Att eleverna i folkskolan ska kunna känna att historia är något som är direkt förknippat med 

dem själva och deras bygd och samhällsliv är ett perspektiv som flera gånger lyftes i 

folkundervisningskommitténs betänkanden, och så även i detta band 2. Kommittén anser att 

eleverna i folkskolan ofta inte verkar förstå de samband som finns mellan dem och deras 

förfäder, och de påpekar därmed vikten av hembygdshistoria i historieundervisningen. För 

genom denna anser kommittén att eleverna lättare kan se för egna ögon i sin omgivning vad 

som försiggått i historien samt att det gör ämnet mer praktiskt. Detta är enligt kommittén 

något… 
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… som man vid historieundervisningen vanligen icke tillräckligt beaktat och som i hög grad 

bidragit att giva nämnda undervisning det drag av ”opraktiskhet”, av isolering från 

nutidslivet som onekligen alltför mycket kännetecknat densamma.
52

 

I detta betänkande påpekas också vikten av att använda sig av bilder i undervisningen, 

eftersom det som det skrevs: Bilder av denna art kunna ofta giva ett långt rikare innehåll än 

många ord.
53

 

Vidare går de in på diskussionen kring hur ämnet historia har betraktats genom årens gång 

och hur man idag vill framställa mänsklighetens historia. Det nämns ett flertal gånger i detta 

avsnitt att det är sammanhangen och utvecklingen från förr till nu som är det viktiga att se när 

det gäller historia. De skriver som så att förr riktade det historiska intresset främst in sig på 

händelsestoffet, spännande bragder och äventyr och fick därmed en episk berättelse mer än 

orsaksförklarande:  

Först jämförelsevis sent har emellertid utvecklingsstrategin mera helt genomträngt 

betraktelsesättet. Vår tids historieframställning är icke blott berättande och bedömande, den 

är därjämte och framför allt orsaksförklarande, ”genetisk”, och den sätter som sitt mål att 

låta mänsklighetens levnadslopp framstå såsom en avlåtligt fortgående utveckling.
54

 

Vid historieundervisningen i folkskolan kommer dock flera olika historieuppfattningar och 

sätt att betrakta historia komma att göra sig gällande, då barnen i olika åldrar tar till sig på 

olika sätt, förklarar kommittén vidare. Som barn behöver eleverna det mer berättande sättet av 

undervisning, och ju äldre de blir desto mer genetisk uppfattning om samband och orsaker får 

eleverna.
55

  

I band 4 av folkundervisningskommitténs betänkanden så hittar vi grunder till förslaget till 

lärokurser i folkskolan. Även här tas det upp en hel del kring hur viktigt det är att eleverna i 

folkskolan får se bilder, förstå samband mellan dåtid och nutid och även samband mellan 

händelser i historien. Det förklaras också hur man valt att lägga upp arbetet under klasserna 

med att för de lägre åldrarna fokusera mer på personligheter och spännande och äventyrliga 
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händelser och i senare åldrar ska det tas upp om den inre strukturen i samhället genom 

historien som i årskurs sex mynnar ut i kursmomentet Några huvuddrag av Sveriges historia, 

företrädesvis den inre, från äldsta tid fram till 1809 och efter detta gå in på stats- och 

kommunalkunskap i dagens samhälle.
56

 

 

3.3 Folkskoleöverstyrelsens förslag 

Folkskoleöverstyrelsens förslag lades fram den 30e december 1918.  

Skolan vid den här tiden var inte målstyrd och således finns inga mål uppsatta för vad 

eleverna ska kunna i de olika ämnena vid årskursernas slut. Dock uppsattes ett mål med ämnet 

beskrivet, som nämner varför eleverna ska lära sig historia:  

Historieundervisningen i folkskolan har till uppgift att genom framställning av betydelsefulla 

personer och händelser giva barnen en efter deras ålder och utveckling lämpad kunskap om 

vårt folks öden från äldsta tider till våra dagar samt om dess samhörighet med andra folk, 

närmast de skandinaviska, och såmedelst hos dem främja svensk sinnelag och lägga grund till 

fosterländsk uppfattning av vårt samfundsliv.
57

 

Den historia som detta talar om handlar dock främst om den svenska. Eftersom att folkskolan 

vid denna tid hade många olika skolformer där man blandade klasser och årskurser på olika 

sätt så skrevs det flera olika planer för vad som ska tas upp i de olika årskurserna. Dock finns 

det en genomgående linje genom planeringarna för alla skolformerna. Dessa kan man säga är 

som följer. I första, andra och tredje klass ska elevernas bekantskap med historia göras via 

kristendomsundervisningen och hembygdskunskapen;  

Första, andra och tredje klassen – Undervisningen i historia förberedes dels genom vissa av 

de berättelser, som ingå i kristendomsundervisningen eller meddelas i samband med 

undervisningen i modersmålet, dels särskilt genom hembygdsundervisningen.
58
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Detta medför att det som tas upp behandlar historia endast kring kristendomens tillkomst samt 

den bibliska historien och eventuellt den svenska kyrkohistorien, samt lokal historia via 

hembygdsundervisningen. I fjärde klass är det Sveriges äldsta tider som det ska undervisas 

om och i den femte klassen behandlas Sveriges nya tider, det vill säga Gustav Vasa, Karl XII 

och frihetstiden. I den sjätte och eventuellt sjunde klassen bör läraren förutom en återblick på 

Sveriges historia och en titt på dagens nuvarande samhälle ta upp några kortare avsnitt och ett 

fåtal bilder ur den allmänna historien. Då föreslår normalplanen att Romarriket, franska 

revolutionen och de gamla grekerna är lämpliga bilder att ge barnen. Det tillkommer senare 

också en kommentar under rubriken Anvisningar om att när det gäller den allmänna historien 

så ska stycken ur denna väljas som barnen ska ”erhålla de för uppfattningen av vår egen 

historia oundgängligaste upplysningarna om de händelser och den utveckling som försiggått 

bland andra folk.” Så med andra ord anser de att den delen av den allmänna historien som är 

viktig, är den som på ett eller annat sätt är förknippad med vår egen historia.
59

 

Andra anvisningar som tas upp är att eleverna bör lära sig betydelsefulla namn och årtal för 

att få en fasthet i sin historiska kunskap. Dessutom bör läraren lära ut det historiska innehållet 

genom muntligt berättande, och detta ska göras på ett sådant sätt att den fängslar elevernas 

intresse. Bilder såsom tavlor och planscher bör också användas flitigt och även illustrationer 

på krittavla och i sandlåda. Att använda en karta för varje lektion tillskrivs också stor vikt. 

Men även här påpekas hur viktigt det är att historieundervisningen återknyts till hembygden:  

I den mån det kan ske, bör den historiska berättelsen utgå ifrån eller anknyta sig till i 

hembygden förekommande kvarlevor och minnen från förgångna tider, såsom gamla vägar 

och broar, åkrar, som sedan urminnes tid burit skörd, minnesmärken, byggnader, 

fornminnen, sedvänjor, folkvisor, sagor m. m. Vid lämpliga tillfällen bör barnens 

uppmärksamhet fästas vid betydelsen av skydd för fornminnen och andra lämningar av 

gångna tiders kultur.
60
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3.4 Svenska dagbladet  

Efter att folkskoleöverstyrelsen lagt fram sitt förslag på undervisningsplanen så fördes en 

diskussion kring denna, innan den reviderades och blev till den stadfästa undervisningsplanen 

för 1919. Vad sades då i dagspressen om detta förslag? Månaderna efter den 30 december 

1918, då förslaget lades fram, och månaderna innan den 30 oktober 1919, då det reviderade 

förslaget fastslogs, så skrevs inte särskilt mycket alls i den tidning som jag valt att undersöka; 

Svenska dagbladet. Jag har läst igenom den 30e och 31a december samt januari – mars och 

även september, oktober och november 1919 i jakt på skrivna artiklar eller insändare om den 

nya undervisningsplanen och då främst åsikter kring ämnet historia.   

Dock finns inget specifikt om skolämnet historia att läsa, utan det handlar främst om 

organisationen av skolväsendet i helhet.  

Den 3e februari så publicerade Svenska dagbladet en liten artikel om förslaget. De tar där upp 

olikheterna med den tidigare normalplanen och det går tydligt att se att det finns stora 

förväntningar på den nya undervisningsplanen, och en helt annan syn på skolans uppgifter 

finns:  

Förslaget går i främsta rummet ut på att i våra folkskolor befrämja en undervisning, vilken i 

högre grad än hittills varit fallet ansluter sig till den omgivning, vari barnen leva och 

därjämte på varje stadium skall anpassas efter barnens utvecklingsståndpunkt, måste den 

komma att åt de unga förmedla för det medborgerliga och praktiska livet betydelsefulla 

kunskaper och färdigheter.
61

 

Den 29e oktober samma år, dagen innan den nya undervisningsplanen fastslås genom en 

kungörelse, så skrivs det en artikel om modern skolpolitik i tidningen av lektor Nils 

Hänninger. Hänniger var vid tiden som denna artikel skrevs lektor i Lund och kallades för 

”skolman”. Han blev senare bland annat t.f undervisningsråd och chef för Svenska 

bokförlaget.
62

 Artikeln handlar om skolans uppfostrings- och bildningsprincip och allas lika 

rätt till utbildning trots klasskillnader. Författaren skriver bland annat:  
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Trots all olikhet i förståndsgåvor måste hela bildningsorganisationen vara inriktad därpå, att 

det för varje normalt barn är möjligt att bliva en likvärdig medlem av den nationella 

bildningsgemenskapen. Och detta kan icke ske i kraft av en ensidig undervisnings- eller 

kunskapsprincip, utan i kraft av en uppfostrings- eller bildningsprincip. Den förra principen 

måste underordnas den senare; hur viktigt det än är att fackundervisningens och därmed de 

begåvades möjlighet till speciell utbildning tillgodoses, så kan dock ej detta göras till hela 

skolväsendets huvudprincip. En förutsättning, men en ej ensamt tillfyllestgörande 

förutsättning, för en gemensam nationalbildning är undanröjandet av de hinder, som 

ekonomiska förhållanden kunna uppresa för den enskilde begåvade individens högre andliga 

utbildning.
63

 

Vidare:  

Slutligen gäller det att konkret formulera den bildningsprincip, som skall fastslå 

undervisningsväsendets enhetlighet. Det duger då inte att nöja sig med blott allmänna formler 

som t. ex. ”uppnående av högsta möjliga allmänmänskliga utbildning”, ”människans fostran 

till det sanna, goda, sköna” o.s.v. I samma mån som skolväsendet blir en social 

bildningsanstalt, måste dess bildningsmål vara ett uttryck för folkets andliga tillstånd och liv 

på så sätt, att vid varje givet tillfälle den äldre generationen fastslår det förhandenvarande 

måttet av gemensam bildning såsom enhetligt bildningsmål för den yngre generationen.
64

 

Med andra ord så är det en diskussion som föres kring skolans uppgift, vad ska folkskolan 

egentligen göra för nytta för vårt samhälle? Vad är deras huvuduppgift och för vilka? 

Författaren tar fram frågan om att det inte går att nöja sig med vilka problemformuleringar 

som helst, utan att det måste göras riktiga mål för bildningsväsendet för att uppnå något 

konkret i den andliga utvecklingen hos befolkningen.  

En annan fråga som diskuterades i tidningen under denna period, var nykterhetsfrågans vara 

eller icke vara i den svenska folkskolan. Även denna fråga handlar om skolans uppgift i 

samhället, vad den ska lära ut och inte och dess mål med undervisningen.
65
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3.5 Svensk läraretidning  

Svensk läraretidning var en tidning som gavs ut av SAF, och denna utkom en gång i veckan, 

året runt. Tidningen gavs ut mellan åren 1881 och 1946, då den bytte namn. Det var med 

andra ord en väletablerad tidning vid denna tid. I denna tidning fanns dock, inte helt otippat, 

en hel del skrivet om både förslaget och den slutgiltiga versionen av undervisningsplanen. Det 

finns mycket åsikter representerade kring det mesta och ett flertal artiklar som behandlar just 

ämnet historia.  

Det som genomgående finns i diskussionen kring arbetet för skolreformen i stort är 

ecklesiastikminister Verner Rydéns vara eller icket vara som minister, hans arbete för 

reformen och ändringar i undervisningsplanen. Jag kommer att återkomma till denne man 

senare i studien.  

Ämnet historia nämns ofta i samband med den så kallade ”fredsfrågan” – många ansåg det 

viktigt att verka för att barnen skulle växa upp i en anda av att freden är något att sträva efter 

och att krig är förkastligt. Såhär direkt efter ett världskrig kan man tänka att frågan var extra 

viktig och infekterad. Bland annat så skickade kretsföreningen i Södertörn in en motion till 

centralstyrelsen för SAF där de tog upp fem punkter i vilka de ville att alla skolor skulle verka 

för fredsfrågan.  

Den första punkten lyder:  

Historieundervisningen bör företrädesvis behandla folkens kulturhistoria, varför 

krigshistorien bör inskränkas till den omfattning, som är nödvändig till ett rätt förstående av 

kulturföreteelserna. Eleverna böra lära sig inse, att krigen tillhöra mänsklighetens 

förbrytelser, och att krig och den gängse krigsmoralen äro oförenliga med ett högre 

kulturstadium. De bör vidare läras att tvister, som uppkomma stater emellan, böra avgöras 

genom mellanfolklig skiljedom, varigenom ett rättstillstånd bleve rådande mellan de 

civiliserade folken, liknande det, som äger rum mellan individerna i ett kultursamhälle.
66
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Den fjärde punkten lyder:  

Vid all undervisning bör, så snart tillfälle ges, kraftigt framhållas krigets förbannelse, att krig 

är kulturfientligt och förnedrande för människan.
67

 

Som går att läsa här i den fjärde punkten så gäller inte fredsfrågan endast 

historieundervisningen utan genomgående alla ämnen. Dock kommer naturligt nog historian 

ofta på tal i detta ämne, och så även i denna artikel. Vidare kan man läsa centralstyrelsens 

uttalande om Södertörns krets punkter i frågan:  

Då förevarande motion avfattades, pågick ännu det förödande världskrig, vars skickelsedigra 

händelser framkallat densamma. Vi ha sedan dess lyckligtvis fått uppleva den dagen, då 

världskriget avstannade, men därmed ha långt ifrån dess världsskakande verkningar 

försvunnit. Vi stå nu mitt uppe i det arbete, som ska ha till syfte att återskänka lugn och 

ordning åt världen. Inför de hemska händelser, som vi både under och efter kriget fått 

bevittna, måste det framstå som en av de allra angelägnaste uppgifterna att söka åstadkomma 

en varaktig fred mellan folken. I det arbetet har givetvis också skolan sin plats att 

fylla./…/Spörsmålet om utvägarna för att åvägabringa för en varaktig fred nationerna 

emellan är icke en politisk strids- eller partifråga, utan avser en uppgift av den mest 

allmängiltiga humanitära innebörd, vilken också varit mäktig att omkring sig samla alla utan 

avseende på skilda åsikter i övrigt. Det gäller här ett arbete vari både de enskilda 

samhällsmedlemmarna och de olika samhällsinstitutionerna allmänt måste vara med, och 

därvid varken får eller kan, såsom redan betonats, skolan, vilken ju just har till uppgift att 

verka för framtiden, hålla sig borta.
68

 

Vidare påpekar senare centralstyrelsen i sitt uttalande att det främst är i 

historieundervisningen som skolan har sin plikt att taga ställning till kriget. De visar på att det 

inte är helt lätt att göra detta dock, eftersom att de måste visa på hur hemskt krig är, men 

samtidigt är kriget en stor del av vår historia som också har bringat en del viktiga reformer till 

exempel via Gustav Vasa och Gustav II Adolfs krig. De skriver att historien inte bara skulle 

sakna vissa delar genom att utesluta berättande om krigen helt, utan den skulle också bli 
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torftig och ge kunskapsluckor: Vilken lucka i barnens kunskap om vårt folks öden skulle det ej 

bliva, om t. ex. Engelbrekts, Sturarnas och Gustav Vasas kamp för svensk folkfrihet och 

självständighet, om Gustav Adolfs deltagande i trettioåriga kriget, om Karl Gustavs tåg över 

Bälten. Styrelsen vill här dock lösa denna tvist genom att berätta om kriget, men samtidigt 

framvisa det lidande som folk som lever i krig drabbas utav. 
69

 

Styrelsen avslutar artikeln genom att ställa några frågor som kan tas upp i varje krets kring 

dessa punkter och det uttalande som styrelsen gjorde till dessa.  

En författare i tidningen med signaturen A.K-n har skrivit ett flertal artiklar om förslaget till 

den nya läroplanen för att kunna upplysa de lärare som inte har kunnat få ett exemplar av 

förslaget om hur denna nya läroplan ser ut. Artiklarna är i början positiva till sådant som 

namnet och även hur fredsfrågan tas upp, helst i historieundervisningens anvisningar, och 

författaren kallar den nya undervisningsplanen för ”up to date” eftersom att den är så modern 

och tar upp frågor som är så pass inne i tiden. Dock kommer de senare artiklarna att vara mer 

kritiska. I den tredje artikeln i ämnet, som tar upp ämnena naturkunnighet och modersmålet, 

avslutar författaren med orden: … det är möjligt, att överstyrelsens strävan att i allt föra sitt 

arbete fram till den nutidsmässiga på varje område, kan få till följd, att det kommer före sin 

tid. Vi lärare orka kanske ej följa med. 
70

 

En annan sak som författaren i artikel nummer fem i ordningen reagerar emot, är hur denne 

tycker att allt för mycket av den allmänna historien har tagits med i historieämnet, och även 

främmande kultur inom till exempel modersmålet. Han anser att för mycket främmande, som 

inte har något med innehållet och målet i kurserna att göra, har tagits med.  

Den framställda historiekursen kommer säkerligen i det hela att stå sig som ett mästerverk i 

pedagogisk planläggning, men det kan ej nekas, att svenskens beundran för det främmande 

fått utöva inflytande på urvalet av innehåll. Vi hava så länge och i så stor omfattning i detta 

stycke brutit emot en sund och klok ekonomisering med folkskolans dyrbara tid, att större 

konsekvens och måttfullhet här varit på sin plats.
71
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Vidare går att läsa:  

Man skall i ”allmänhet” hålla sig till Sverige och svenskarna, men varför skulle man inte få 

läsa om fjärran länder och folk? Varför inte främmande litteraturalster? Det vidgar ju 

blicken och förtar vardagligheten./…/… men varje timme åt dessa utestänger något av svensk 

läsning. Ingen kan väl mena, att vi inte skulle ha lika väl skrivna och lämpliga böcker, där 

svensk anda och svensk stilkänsla möter barnen. De främmande böckerna kunna gärna finnas 

i biblioteken och läsas som nöjesläsning. 

Författaren visar här hur både positivt och negativt inställd han är till den nya läroplanen, men 

det är tydligt hur han anser att ”det främmande”, så som allmänna historien, är överflödig i 

den svenska folkskolans undervisning.  

Det finns ett flertal artiklar i tidningen som behandlar ecklesiastikminister Rydéns arbete och 

senare avgång från ministerposten. Det finns både positiva och negativa inslag kring ämnet, 

men de flesta författare till artiklarna verkar värna hans arbete och skattar det högt. Bland 

annat så skriver en okänd författare en artikel med rubriken Tidstecken där denne anser 

tidningen Nya Dagligt Allehanda smutskastar Rydén och hans medarbetare och själv vill 

denna person framhäva att de alla säkert är duktiga politiker som arbetar för skolväsendets 

bästa och nämner att de som är vänner av den så kallade ”bottenskoleidén”, som Rydén 

arbetade hårt för, bör vara på sin vakt inför eventuella försök till att inleda en reaktionär 

skolpolitik.
72

 

 

3.6 Riksdagstryck och konstitutionsutskottet 

Det finns egentligen inte så mycket riksdagstryck att ta del utav där undervisningsplanen eller 

ämnet historia behandlas. Detta beror främst på att undervisningsplanen var en Kungl. Maj:ts  

kungörelse och därmed ett tillkännagivande av regeringen, inget som behandlades i riksdagen 

med andra ord. Det finns dock från 1917 en motion där en herr Hage m.fl skriver att de anser 

det finnas allt för mycket tendens i de läromedel i historia som finns i skolan. Herr Hage var 

en man som verkade för Socialdemokraterna och drog mer åt vänster. Vid en partisplittring 

var han verksam i Sveriges vänstersocialistiska parti, men senare återförenades dessa med 
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Socialdemokraterna igen. Det Hage m.fl då främst menar i sin motion är att man först och 

främst inte ska ha någon politisk tendens i läroböckerna och inte heller ska åsikter komma 

fram via dessa som gynnar något särskilt samhällsskikt. De nämner också att inga 

nationalistiska tendenser bör finnas som kan leda till hat och misstro mot andra nationer. 

Detta senare kan påvisas samband med det världskrig som just då utkämpades i världen. 

Författarna skriver nämligen själva att nationalism enligt dem haft en stor inverkan på detta 

krig. De tar upp exempel i motionen också, och nämner till största del Grimberg och hans 

läroböcker i historia som olämpliga då de innehåller mycket nationalism. Med motionen ville 

dessa låta utreda hur man skulle kunna undvika denna sorts tendens i läromedlen.
73

 Motionen 

fick dock avslag, med motiveringen att det med tiden så skulle tendenser i läromedlen 

försvinna och att det snarare skulle vara skadligt att dra igång en utredning och en diskussion 

om detta, för då om någon gång, skulle åsikter komma in i den annars så neutrala 

folkskolan.
74

 

Rydén kommer också med ett uttalande till några ändringar som han anser bör göras på 

folkskoleöverstyrelsens förslag. Dessa finns att läsa i statsrådsprotokollet från den 31 oktober 

1919. Ändringarna har genomgått en överarbetning i departementet, enligt Rydén:  

Där tar han upp ändringar i form av bättre förslag för den sjuåriga folkskolan, då det förslag 

som lades fram enligt Rydén mest såg ut som att ha slagit ut sen sexåriga skolans kurser på 

sju år. Han vill även ta till mer tid till modersmålsundervisningen, särskilt den skriftliga. 

Kristendomsundervisningen, som var ett mycket hett ämne rent allmänt under denna tid 

främst på grund av katekesundervisningens borttagande, fick mycket utrymme i detta 

uttalande. Där hade Rydén åsikter om religionsundervisningens vara eller icke vara och dess 

bidragande till att öka toleransen mot människor med annan tro.  

Även historieundervisningen får del av uttalandet, då Rydén anser att vissa anvisningar bör 

revideras för att ge kulturhistorien ett ökat utrymme samt att:  

Det torde därjämte få ses som självfallet, att krigshistorien i den framtida 

historieundervisningen ej får ett större rum än som nödvändigt betingas av det historiska 
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sanningskravet, och att betydelsen av folkens fredliga sammanlevnad får en väsentligt 

starkare betoning i historieundervisningen än tillförene.
75

 

För dessa uttalanden blev Rydén anmäld till konstitutionsutskottet av bland andra K.J Ekman. 

Denne Ekman var en högerpolitiker med hovrättsexamen och var ofta anlitad sakkunnig i 

kyrkorättslig lagstiftning.
76

 K.J Ekman m.fl ansåg Rydéns förändringar så dåliga för 

undervisningsplanen av olika anledningar, att de anmälde honom. Såhär lyder deras sista 

mening i anmälan:  

För de oegentligheter vid handläggningen av förevarande ärende och de för land och folk 

djupt ingripande, till sina följder skadliga åtgärder, mot vilka i det föregående anmärkningar 

i olika hänseenden blivit framställda, yrkar jag å föredragande departementschefen Verner 

Rydén ansvar enligt 107§ regeringsformen.
77

 

Bland annat när det gäller kristendomsundervisningen så anser Ekman m.fl att 

folkundervisningskommittén i sitt betänkande framlade detta ämne som ”skolans främsta 

undervisningsämne” men nu är detta enligt dem det mest missgynnade. Förutom detta samt att 

de anser att tidpunkten för föredragningar med mera har varit felaktiga, så har de en del 

åsikter om Rydéns ändringar i just ämnet historia:  

Anmärkes, att i fråga om undervisningen i historia denna undervisnings mål och sättet för 

dess meddelande angivits på ett oklart, ensidigt och tendentiöst sätt, som synes stå i betänklig 

strid mot kravet på tankens frihet och ett berättigat utrymme för lärarens eget på insikter i 

ämnet grundande omdöme om det historiska sanningsinnehållet.
78

 

De tycker alltså att historieämnet som det ser ut efter Rydéns ändringar har blivit oklart och 

tendentiöst i sitt mål och på det sätt som det ska läggas fram. De tycker också att lärarens egen 

tolkning av ämnet och hur det ska undervisas har begränsats. Vidare anser det också att:  

I de meddelade anvisningarna angående undervisningens bedrivande har ytterligare ”den 

fredliga odlingens och samhällsordningens utveckling” samt nutidens samfundsliv och 
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sociala förhållanden skjutits fram på ett sätt, som lätt kan komma att äventyra en sann och 

riktig framställning av olika sidor av det historiska händelseförloppet, särskilt i vad det avser 

Sveriges förhållande till andra länder och folk.
79

 

Ekman m.fl är alltså inte alls nöjda med det sättet som det ska undervisas om fred och vad jag 

tolkar som samhällskunskap i historia och nutid, utan de tror att detta kan missgynna den 

sanningsenliga historien, och då främst Sveriges förhållande till andra nationer.  

 

4. ANALYS 

4.1 Aktörerna 

Genom hela resan mot den nya undervisningsplanen har flera olika aktörer varit inblandade, 

med olika avsikter i tanke. Den första aktören som framträder i min undersökning är SAF, 

som anser sig inte vara nöjda med den normalplan som finns till hands för lärare i deras 

undervisning, och kräver av kungen att en ny ska komma till stånd. SAF företrädde lärare i 

hela landet och var den största organisationen för dessa. Med andra ord kan man anta att deras 

åsikt om normalplanen speglade lärarnas åsikter allmänt. När det sedan gäller förslaget på den 

nya läroplanen som kom 1918, finns det dock inte längre någon gemensam åsikt från SAF att 

se. För när man läser deras tidning Svensk läraretidning, får man se på ett flertal delade 

åsikter. I de flesta artiklar som finns skrivna där historieämnet tas upp, finns ingen författare 

angiven i samband med texterna. De enda artiklar där vi får veta författaren och därmed också 

åsiktsinnehavaren av de tankar och argument som framförs i texterna, är en serie av 

återgivande och tilltyckande artiklar om förslaget till den nya undervisningsplanen. 

Författaren A.K-n har lite delade åsikter i frågan om historieämnet. Han påstår att han är rädd 

för att detta nya styrdokument ska vara allt för modernt och nytt så att lärarna inte ska hinna 

med i vändningarna kring skolreformen, även om han ser mycket fördelar i detta. Det 

författaren dock opponerar sig emot, är hur den allmänna historien får ta större plats i 

undervisningen. Författaren anser att svensken har en för stor beundran och kärlek till ”det 

främmande”, och detta gäller inte endast historieämnet utan även modersmålsundervisningen. 
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Kan tänkas att författaren fortfarande befinner sig i de tankegångar som rådde i slutet av 

1800- talet då nationalismen blomstrade, eftersom att han bland annat hävdar att de svenska 

författarna är minst lika bra på att skriva. Även att de berättelser som finns om den allmänna 

historien och de böcker som skrivits av utländska författare kan vara bra som fritidsläsning för 

barnen. Det står alltså klart och tydligt att denna A.K-n är negativt inställd till att den 

allmänna historien tar större plats, att det enligt författaren sker på bekostnad av den svenska 

historien, som enligt denne då är mycket viktigare. Detta till trots att det i förslaget till 

undervisningsplan är ganska tydligt att det är den svenska historien som är den viktigaste och 

att denna betonas betydligt mer än den allmänna. Till exempel så finns inga exakta 

hänvisningar till vilken allmän historia som ska läras ut, utan endast förslag på sådant man 

som lärare kan ta upp i undervisningen. I kommitténs betänkanden står det till och med svart 

på vitt att det är den svenska historien som är det vikigaste.  

SAF som organisation har också några inlägg i sin tidning angående undervisningsplanen och 

historieämnet. De tar i tidningen upp några punkter som Södertörns kretsförening har lagt till 

förmån för den så kallade fredsfrågan. De påpekar att historieundervisningen främst bör 

behandla kulturhistoria och att krigshistorien bör minska i utrymme och endast tas upp när det 

är nödvändigt. De vill att eleverna ska förstå hur skräckinjagande det är med krig och att det 

är en av människans värsta förbrytelser och dessutom är förnedrande för människan. SAF 

skriver efter detta inlägg ett långt och utförligt utlåtande där de tar fram sin allmänna 

ståndpunkt i frågan. Det märks tydligt på föreningens uttalande att de är märkta av det krig 

som just avslutats i världen, och att de har upplevt denna katastrof som fasansfull. De 

framhäver fredsfrågan som viktig för att motverka liknande händelser i framtiden och ser 

detta som en allmän humanitär fråga, inte bara en politisk sådan. Skolan är enligt SAF en 

utmärkt institution för att föra denna sak till barnen och ungdomarna och det är enligt dem 

också skolans plikt att ta sig an detta. De påpekar dock att frågan är inte lätt, då barnen lätt får 

kunskapsluckor i historia om man utesluter krigen helt, men att genom att visa på hur mycket 

lidande människor drabbas av genom krig, så kan lärare ändå berätta om dem. Det måste 

alltså ske en balansgång mellan uteslutande och undervisande om historiens krig för att det 

ska bli rätt framställt.  

Via Svenska dagbladet får vi möta andra aktörer i debatten; bland annat lektor Nils 

Hänninger. Han diskuterar inte specifikt ämnet historia i skolan, men ändock skolans uppgift i 
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samhället som uppfostrande och bildande. Han anser att alla barn ska ha rätt att ta del av den 

gemensamma nationalbildningen och att folkskolan behöver ett konkret mål med sin 

verksamhet.  

När det gäller den politiska aspekten av det hela, så finns det en del aktörer som agerar inom 

riksdag och regering. Främst så har vi folkundervisningskommittén som tillsattes för att 

utreda inför ett skrivande av ett förslag till undervisningsplanen. Denna kommitté diskuteras 

en hel del i pressen och får en del kritik för att vara allt för influerade av Verner Rydén och 

hans ”bottenskoleidé”. En artikel i Svensk läraretidning hänvisar både till Nya dagligt 

allehanda och Göteborgs dagblad angående denna typ av kritik, och ytterligare en annan 

artikel i samma tidning, nämligen artikeln Tidstecken, hänvisar till Nya dagligt allehanda där 

det tydligen skrivits mycket om ecklesiastikminister- bytet och skolkommissionen, där Nya 

dagligt allehanda var mycket tveksam till dess utförande. Enligt dem är de som sitter i 

kommissionen starkt influerade av Rydén och Rydén själv ”dominerar” denna och trots att 

han nu avgått har han ännu ett finger med i spelet av arbetet med skolreformen. Rydén var ju 

som tidigare nämnts socialdemokrat och minister i regeringen. Vi har här alltså starka skäl att 

tro att herr Rydén hade ett stort inflytande över de beslut som togs och de ändringar som 

gjordes. Detta förstärks såklart när det går att läsa i konstitutionsutskottets memorial hur 

Rydén framför sina ändringar till undervisningsplanen. Utifrån det som går att läsa, går det 

intet på annat sätt än att tolka det som att det är Rydén personligen som kommit med dessa 

ändringar. Åtminstone har det skett via en tydlig och stark ledning av honom, då han hela 

tiden refererar till ändringarna som ”sina”.  

De som anmälde Rydén var då å andra sidan högermän, med Ekman i spetsen. De höll inte 

alls med Rydén om att dessa ändringar behövde göras utan tyckte att Rydén mfl gjorde 

undervisningen i historia tendentiös och vilseledande. Dessutom ansåg de att de ändringar 

som Rydén mfl sent om sider kom med framstod som oegentligheter. Det går här med andra 

ord att se en kamp mellan höger och vänster i riksdagen.  

 

4.2 Ståndpunkter och argument 

De två främsta ståndpunkterna i denna debatt är i stort sett för eller emot den fredsfrämjande 

och mer internationellt inriktade historieundervisningen. Till exempel så verkar det inom SAF 
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finnas delade meningar. Södertörns kretsförening och SAF:s centralstyrelse är mycket 

entusiastiska till hur det läggs vikt på fredsfrågan där kulturhistorien ska framhållas till 

nackdel för krigshistorien. Å andra sidan är författaren till ett flertal artiklar i SAF:s tidning, 

A.K-n, negativ till hur mycket av den ”främmande historien”- det vill säga den allmänna 

historien som får plats. Det fokuseras för mycket på andras historia än på vår svenska, enligt 

författaren. Folkundervisningskommittén delar även de ut några åsikter i sina betänkanden 

kring detta. Enligt dem är den allmänna historien av stor vikt, helst för att både lärare och 

elever i folkskolan ska kunna förstå den svenska historien bättre genom att se hur Sverige 

genom tiderna har interagerat med andra länder och kulturer. De vill att den allmänna 

historien ska ta större plats både på lärarseminarier men även i folkskolans undervisning, 

vilket vi också kan se i förslaget som folkskoleöverstyrelsen lägger fram, där den allmänna 

historien trots sin bristande närvaro ändock nämns och ges även exempel ur. Detta till skillnad 

från normalplanen, där den allmänna historien inte finns med överhuvudtaget.  Trots att både 

kommittén och folkskoleöverstyrelsen påpekar vikten av allmän historia så framkommer det 

inte allt för mycket i förslaget till undervisningsplanen. I målet med kursen nämns visserligen 

att eleverna ska lära sig om vårt folks samhörighet med andra folk (närmast de skandinaviska 

dock), men kursen ska samtidigt ”främja svenska sinnelag” och vad som finns att läsa om vad 

som ska läras ut under de olika årskurserna så står endast allmän historia med i en eller två 

klasser (om vi utgår ifrån A-formen och sjuklassig skola), där den allmänna historien ska tas 

upp endast i sjätte och sjunde klass. I anvisningarna står också att läsa att de bilder från den 

allmänna historien som skall ges ska vara de som för uppfattningen om vår svenska historia är 

de oundgängligaste. Därmed skulle jag vilja hävda att förslaget till undervisningsplanen inte 

alls i någon större utsträckning lägger vikt vid den allmänna historien, i alla fall relativt sett 

från senare kursplaner i historia. Folkundervisningskommittén själva säger också emot sig 

fatalt då de å ena sidan lovordar vikten av allmän historia och å andra sidan hävdar att det är 

den svenska historien som skall få ta den största platsen i undervisningen. Via den 

undervisningsplan som till slut kom till stånd kan vi lätt se att det var de senare uttalandena 

som fick vara sista ordet i debatten. Ett av argumenten de använder för att hävda den allmänna 

historiens betydelse för att förstå historia är att i normalplanen så använde man berättelser och 

fokuserade mycket på personer och händelser istället för mänsklighetens historia, det blev mer 

av episka berättelser, som det skrivs i band nummer 4. Därför vill man nu koncentrera sig 

mer på samband i historien och få den mer orsakssammanhängande i återgivandet till eleverna 
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i folkskolan. Detta anser jag också vara mer skriverier än agerande, då förslaget till 

undervisningsplanen likväl innehåller riktlinjer med stora personer och händelser angivna att 

berätta om. Folkskoleöverstyrelsen kan alltså föga ha hållit med kommittén i dessa åsikter.  

Något liknande som visas som en åsikt i debatten är vikten av hembygdshistoria. En generell 

uppfattning här verkar vara att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt om sin närmaste 

historia, alltså den om sin hemort samt fädernelandets. Ju närmare desto viktigare, är min 

tolkning av detta. Den fosterländska och lokala känslan för sin bygd och sitt land framgår här 

som minst sagt viktig. Men det handlar inte bara om det svenska sinnelaget och en patriotisk 

medvetenhet man vill ge barnen, utan det har även en pedagogisk infallsvinkel. Som vi sett så 

står det beskrivet i folkundervisningskommitténs betänkanden att man bör använda sig av 

hembygdshistoria för att fånga elevernas uppmärksamhet och förståelse för historien, då de 

lättare kan knyta band till det förflutna genom att kunna se direkta spår i sin hembygd av det 

förgångna. Utflykter, bilder, att titta på marker, hus och andra lämningar av det förflutna 

anses viktigt i undervisningen och för barnens uppfattning av sig själva i nutiden. Den 

pragmatiska pedagogiken som gjorde sitt intåg i den svenska folkskolan under tidigt 1900-tal 

syns tydligt av i detta resonemang. Det kan ses som både två skilda åsikter, detta att vurma för 

hembygdens historia, samt som en ståndpunkt tillsammans med åsikten om att det tas med för 

mycket allmän historia och att vi ska ägna oss mest åt den svenska, fädernelandets historia. I 

de texter som har framkommit i min undersökning så är det svårt att avgöra om dessa två står 

nära varandra i debatten och använder sig av varandras argument, men några direkta samband 

finns inte att se, även om åsikterna korsar varandra just i frågan om vikten av den närmare 

historien.  

 

4.3 Läroplansteori 

Uppfostringsfrågan och bildningsfrågan är en annan aspekt som ligger nära avsikten med att 

framhäva den svenska och lokala historien. Vad vill man ha ut av folkskolan och den 

undervisning som ska ske där? Vad vill man förmedla till eleverna? Det är mycket tydligt 

skrivet i målsättningen för historieundervisningen, som vi redan tagit upp. …att främja 

svenskt sinnelag och fosterländsk uppfattning om vårt samfundsliv. Bland annat så diskuteras 

nykterhetsfrågan i skolan i Svenska dagbladet, huruvida staten ska ombesörja upplysning om 
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nykterhet i folkskolan eller ej. Men vad är det lektor Nils Hänninger säger i sin artikel i 

Svenska dagbladet? Jo, han anser att folkskolans huvudsakliga uppgift är att alla ska få ta del 

utav samma utbildning och därmed få tillhöra den gemensamma nationalbildningen. Han 

poängterar också vikten i att formulera en konkret bildningsprincip, som fastslår 

utbildningsväsendets enhetlighet och vad som skall läras ut. Det viktigaste i folkskolan enligt 

Hänninger är att barnen uppfostras, alltså fostringsprincipen. Denne författare eftersträvar 

med andra ord en så kallad moralisk läroplanskod, där de vill forma eleverna efter maktens 

värderingar och för att bli lojala medborgare. Det går att tro att Hänninger tycker att den nya 

undervisningsplanen är ett stort steg i rätt riktning, då den är mycket tydligare än den gamla 

normalplanen i både mål och innehåll. Å andra sidan förespråkar Hänninger med stor säkerhet 

”bottenskoleidén” vilken dock inte kommer att tillämpas förrän i början av 60- talet.  

Den nya undervisningsplanen skulle jag vilja säga följer både den moraliska och den 

rationella läroplanskoden. Detta utläser jag både ifrån förslaget till undervisningsplanen samt 

folkundervisningskommitténs betänkanden. Bland annat så skriver kommittén detta i ett av 

sina betänkanden: att framför annan undervisning söka uppfostra till samhällssinne och 

känsla av medborgerligt ansvar. Man vill med folkskolan alltså forma barnen efter hur de bör 

vara för att passa in i samhället och bli goda och lojala medborgare i vårt land. Den gamla 

normalplanen tyder mycket på att följa den så kallade moraliska läroplanskoden och man ser 

tydliga rester från de nationalistiska strömningarna som gick i Sverige under denna tid, som 

Ulf Zander beskriver det i sin bok. Fokus på fädernelandets historia och på de stora 

personerna och händelserna talar om detta. Men är undervisningsplanen för 1919 annorlunda? 

Egentligen inte. De tar också företrädesvis upp fädernelandets historia och fokuserar endast på 

den allmänna historien som i direkt anslutning berör Sveriges historia och för att förstå den 

nationella historien. I målet för kursen historia uttrycks tydligt hur eleverna bör uppfostras via 

denna undervisning i och med formuleringen av att främja svensk sinnelag och lägga grund 

till fosterländsk uppfattning av vårt samfundsliv. Denna formulering ändras något inför den 

slutgiltiga versionen av undervisningsplanen, men själva andemeningen i uttrycket finns 

fortfarande kvar. De vill fostra barnen i folkskolan till att ha ett så kallat svenskt sinnelag och 

en svensk uppfattning av vårt samfundsliv. Det läggs alltså fokus på ”det svenska” i 

uppfostran. De vill också framhäva kända och stora personligheter och betydelsefulla 

händelser i undervisningen. Kulturhistoria och allmogens historia nämns inte alls, trots 
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folkundervisningskommitténs påpekande av hur viktigt det är att barnen får en undervisning 

baserad på orsakssammanhang och inte endast de stora krigarkungarna. Även detta kan ses 

som en typisk nationalistisk tanke, då Zander nämner att nationalistiska strömmingar ofta ville 

fokusera på till exempel krigarkungar och andra större personer som kunde hjältefieras och 

förknippas med en storartad svensk era i historien. Med andra ord så kan vi fortfarande se 

rester av nationalismen från slutet av 1800- talet i förslaget till 1919 års undervisningsplan. 

Det som är intressant i denna fråga är dock hur det i diskussionerna kring förslaget och de 

betänkanden som finns går att se hur vissa aktörer anser att den realistiska läroplanskoden 

också är viktig, då de vill lyfta fram vikten av förståelsen i historieundervisningen. Eleverna 

ska inte bara lära sig årtal och personer, de ska förstå Sveriges integration med andra länder 

och förödelsen av krig, som exempel. Sådana tankar och åsikter hittar vi både i artikeln om 

Södertörns kretsförenings punkter där SAF:s centralstyrelse svarar med motsvarande åsikter 

samt i folkundervisningskommitténs betänkanden, särskilt i betänkandet för 

lärarseminariernas utformande. Verner Rydén valde att ändra ett flertal punkter i förslaget till 

undervisningsplanen och plockade bort delar av de nationalistiska resterna, men trots detta så 

syns ytterst lite av de rationella, orsakssammanhängande, kulturhistoriska strömningarna från 

debatten inför framtagandet av undervisningsplanen i den slutgiltiga produkten.  

Enligt Thomas Nygren, som studerat läroplaner i flera olika perspektiv, så kom 

internationaliseringen av alla de olika läroplansnivåerna igång ordentligt först efter andra 

världskriget då UNESCOs riktlinjer i högre grad började inspirera svensk 

historieundervisning. Under de studerade åren, 1927 – 2002, har utvecklingen gått mer och 

mer åt det globala hållet när det gäller historieundervisningen, men det gäller inte heller 

endast de skrivna läroplanerna. För Nygren hävdar att den utveckling som skedde under dessa 

år berodde mycket på hur lärare och elever har valt att läsa och tolka läroplanerna. Det 

handlar inte bara om de ord som står i styrdokumenten, utan minst lika mycket om hur lärarna 

tolkar och omsätter i sin undervisning och hur eleverna i sin tur väljer att uppleva detta när de 

tar emot lärostoffet samt väljer ämnen för egna arbeten och uppsatser. Nygrens undersökning 

visar på att elever varit intresserade av den internationella historien under alla dessa år, och 

sett till det globala perspektivet, trots mindre fokus på allmän historia i läroplaner. Med andra 

ord så får jag i min undersökning reservera mig från att anta att historieundervisningen var så 

lite koncentrerad på allmän historia som den utger sig för att vara via läro- och kursplanerna 



38 

 

 

som studerats, då lärare och elever mycket väl kan ha intresserat sig mycket mer för allmän 

historia än det kan verka. Göran Linde nämner även han i sin bok Det ska ni veta! att historia 

är ett ämne där det ryms flera konkurrerande skolbildningar, vilket medför att läraren får en 

viss frihet i valet av stoff för undervisningen i sitt klassrum. Med de så pass otydliga 

anvisningarna i kursplanen för historia i 1919 års undervisningsplan, får vi anta att lärarna 

använde sig av sin frihet i yrkesutövandet.  

  

4.4 Vidare forskning 

Inför denna undersökning så valde jag att läsa igenom relevant riksdagstryck och två tidningar 

för att följa debatten om historieämnets utveckling. Därefter har jag analyserat texterna och 

inläggen för att kunna utläsa vilka aktörer, argument och ståndpunkter som framförts. I det 

stora hela så har det fungerat bra med denna metod, jag har kunnat besvara mina 

frågeställningar. Dock, för att kunna få ett mer digert material skulle jag nog såhär i efterhand 

valt ännu en tidning, eller valt någon annan typ av dagspress än Svenska dagbladet då dessa 

inte publicerade så många inlägg i just denna debatt. En tidning som det refererades en del till 

från Svensk läraretidning är till exempel Nya dagligt allehanda, eller någon annan stor aktör 

så som Aftonbladet skulle kanske vara andra alternativ. En tanke på vidare forskning är 

således att göra en vidare undersökning där fler tidningar studeras för att kunna kartlägga en 

större debatt med fler inlägg och argument.  
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