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I början av mina doktorandstudier fick jag frå-
gan: ”Vad är utgångspunkten för din forsk-
ning?” Många år senare är det mycket som 
förändrats. Men mitt svar är detsamma: ”Crux 
probat omnia”. 
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Abstract 
The aim of this thesis is to analyse and discuss the argumentation for the 
place of History in the Swedish school system from the perspective of 
education philosophy. The material that has been investigated is the 
Yearbook of the Association of History Teachers (HLFÅ). In connection 
to this, two questions have been asked: (1) What sort of argumentation 
has there been in HLFÅ on the place of History in the Swedish school 
system from the time the Yearbook started to be published in 1942 until 
2004 when the Swedish parliament decided that the subject should be 
obligatory for all pupils in gymnasiet (senior high school)? (2) In what 
way has education philosophy been taken into consideration in the argu-
mentation on the place of History in HLFÅ between 1942 and 2004? The 
background to these questions is partly that during the whole of the 
1900s it has been far from obvious what place History should have in the 
upper levels of the Swedish school system. Also, I have partly found it 
fruitful to study HLFÅ from the perspective of education philosophy. 
 
In chapter 1, we give a deeper presentation of HLFÅ. After that follows 
an overview of research into the teaching and learning of History (History 
didactics). The chapter ends with the three leitmotifs based on this re-
search. I identify as leitmotifs areas that are identified clearly and repeat-
edly in History didactics and that are seen as relevant to structure my 
analysis of HLFÅ. The three leitmotifs are: (1) the relation between His-
tory and academia, (2) the social potential of History, (3) the use of Histo-
ry in the service of peace. These have structured the presentation in the 
two analysis chapters of the thesis (chapters 4 and 5). 
 



 
 

Chapter 2 discusses the thesis methodology, theoretical perspective and 
questions. The methodology is an analysis of argumentation based on 
hermeneutics. The theoretical perspectives used in the study are educa-
tion philosophies. My use of the theory builds on my reading of Theodor 
Brameld and Tomas Englund. The four education philosophies used to 
analyse the argumentation are: (1) progressivism, (2) essentialism, (3) 
perennialism, (4) reconstructivism. In chapter 3, the background to the 
study is presented. The areas that are focused on are the changes in the 
Swedish school system during the 1900s, the subject of History in fig-
ures, and glimpses from the public debate on history in general and the 
subject of History in Sweden. In chapter 4, we cover the period from 
1942-1970, and in chapter 5 we cover in a similar way the period from 
1971-2004. Both chapters begin with a chronological overview of the 
argumentation in the articles. After that, the material is analysed where 
the presentation is structured based on the three leitmotifs which are 
discussed from an education philosophy perspective. 
 
Chapter 6 is a summarizing discussion. There we make it clear that pro-
gressivism is almost completely absent from the argumentation around 
the place of History in Swedish schools in HLFÅ. Instead, the study 
shows that it is a combination of essentialism and perennialism that do-
minates the way of maintaining the merits of History. Regarding recon-
structivism, it is stated that it is subordinate to essentialism and peren-
nialism. The study ends with suggestions for further research. Since the 
argumentation has consistently made the claim that History can give 
people a feeling of safety in their surroundings, understand their place in 
life and create peace in the world, it is suggested that further analysis 
should be made of similar material from the perspective of civil religion. 
A point of departure in this research is that secular societies partly take 
over, and partly re-work, the rites and cosmologies of religious institu-
tions, in order to create solidarity in modern societies. My hypothesis is 
that this perspective would strengthen the thought that there are civil 
religious practices on Swedish soil in connection with the education 
world. 
 
Key words: History didactics, the subject of History, Yearbook of the As-
sociation of History Teachers, History and academia, the relation to 
society, fostering of peace, analysis of argumentation, education philoso-
phies, civil religion.           
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Förord 

Det är många som på olika sätt gjort denna avhandling möjlig. Därför är 
detta ett förord fyllt till brädden av tacksamhet.  

Först går min tacksamhet till dem som gått mig närmast under hela vä-
gen, huvudhandledare Lars Petterson och min biträdande handledare 
Anna Götlind. Utan er tillit, tid och kunskap hade denna bok aldrig skri-
vits – tack! Sedan vill jag tacka den Nationella Forskarskolan i Pedago-
giskt arbete (NaPa). Denna grupp av nyfikna doktorander och engagera-
de handledare formade tillsammans en stimulerande forskarmiljö som jag 
haft förmånen att vara en del av. När det gäller arbetskollektiv vill jag 
tacka kollegor både på Högskolan Dalarna och Örebro Teologiska Hög-
skola för praktisk hjälp och glada tillrop. Nämnas bör även Tomas Eng-
lund och Bernt Gustavsson som båda har gett generöst av sin tid för att 
lyssna på mina funderingar kring frågor som ligger inom deras expertis. 
Jag vill vidare rikta ett stort tack till David Lifmark och Jonas Lundström 
som har lagt ned ett stort jobb med att språkgranska och tämja mina 
minst sagt vilda texter. Med utformningen av bokmanuset har jag fått 
hjälp av Bo Lenells – tack Bosse! Jonathan White har min tacksamhet för 
hjälpen med avhandlingens summary. För hjälp att i slutskedet ytterligare 
lyfta den text som vägrat att bli helt färdig, vill jag tacka Johan Samuels-
son.  

När nu detta sjuåriga projekt avslutas har jag blivit rikare på kunskap, 
vänskap och tacksamhet. Vad mer kan man begära av tiden som dokto-
rand? Boken tillägnas de fyra familjer som funnits med under alla dessa 
år: Agneta, Josephine, Ludvig och William, min far och min syster, Mar-
kuskyrkan i Borlänge och församlingen Mötesplatsen i Örebro. Tillsam-
mans har vi ägnat oss åt olika former av pedagogiskt arbete med räck-
vidd långt utanför den omedelbara klassrumsmiljön.  
 
Vid köksbordet i ett av miljonprogrammets hyreshus i Örebro den 12 
september 2011.   
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Kapitel I – Introduktion  

Genom historiska kunskaper och träning i kritiskt tänkande får man 
som individ en möjlighet att tolka sin samtid, att förstå  varför nuet kan 
tolkas så olika. Historiemedvetande som är uppbyggt på kunskap och 
reflektion ger individen en sorts resistens mot fördomar, trendmässigt 
medlöperi och chauvinism. Därför kommer historia alltid att vara det 
kanske viktigaste framtidsämnet.1

 

 

Denna avhandlings övergripande syfte är att analysera och diskutera argu-
mentationen för historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett ut-
bildningsfilosofiskt perspektiv. Under hela 1900-talet har det varit långt 
ifrån självklart vilken plats historieämnets skulle ha i den svenska skolans 
högre stadier. Det är därför inte särskilt märkligt att en skrivelse som 
sändes till dåvarande utbildningsministern Tomas Östros i oktober 2003 
avslutades med ovan angivna ord. Vid tangentbordet satt professor Hans 
Albin Larsson. Textens större sammanhang var det pågående arbetet 
med en proposition rörande förändringar av gymnasieskolan. Larsson, 
som då som nu var verksam i Historielärarnas Förening, skrev i syftet att 
påverka beslutsfattarna i en för historieämnet positiv riktning. Den ame-
rikanska pedagogen Ivor Goodsons forskning om ämnesföreningar visar 
att argumentationen för geografiämnets plats i det amerikanska skolsy-
stemet i början av 1900-talet liknar Larssons argumentation. År 1919 
argumenterade föreningen Geographical Association nämligen för upp-
fattningen att elever i det amerikanska skolsystemet behöver läsa geografi 
för att de som framtidens medborgare skall kunna: ”keep in order the 
mass of information which he accumulates in the course of his life”.2

                                                           
1 hhtp://historielararnas.se/pdf/skrivelse.pdf. 

 
Både i slutet av 1800-talet i Amerika och i början av 2000-talet i Sverige 
har det alltså sagts om skolämnena geografi och historia att de kan hjälpa 
framtidens medborgare att hantera livet i det som uppfattas vara det 
moderna samhället. I det som följer kommer ett stycke av historien om 
argumentationen för historieämnets ställning i den svenska skolan att be-

2 Goodson 1988, s 168. 
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rättas. Vi skall se närmare på argumentationen från några av Clios före-
språkare i det moderna svenska samhället.3

 
         

Fortsättningsvis ägnas detta kapitel åt att ytterligare introducera avhand-
lingsämnet. Först presenteras avhandlingens material som är Historie-
lärarnas Förenings Årsskrift (HLFÅ). Sedan följer en översikt av historie-
didaktisk forskning och därefter presenteras de tre historiedidaktiska 
ledmotiv med vilkas hjälp denna avhandling strukturerats. Till sist anges 
dispositionen. Redan här bör dock ett påpekande göras. I avslutningen 
av kapitel II kommer syftet och denna studies frågeställningar att närma-
re preciseras i ljuset av det då sagda. 

En ämnesförening och dess årsskrift 

När jag påbörjade min forskarutbildning vid Nationella forskarskolan i 
pedagogiskt arbete (NaPa) i januari 2004 var det med ett lika brett som 
vagt formulerat intresse för hur historieämnets förespråkare hade argu-
menterat för historieämnets plats i det moderna Sveriges skolsystem. 
Men det var ett förslag från en kollega som först satte mig i kontakt med 
det som till slut blev materialet för denna avhandling. Efter några veck-
ors översiktlig läsning var det uppenbart att HLFÅ borde bli föremål för 
en avhandling. Ett år senare publicerades min första mindre analys av 
materialet i Forskningsarbete pågår (2005).4

                                                           
3 Clio är det latinska namnet på en av de nio muserna som omnämns i grekisk 
mytologi. Muserna var döttrar till Zeus och Mnemosyne och förknippas med de 
olika sidorna i konstnärligt skapande. Clio hade ansvar för historien och histo-
rieskrivandet. För ytterligare introduktion till denna del av grekisk mytologi se 
Buxton 2007, s 85-87.   

 Vad studierna så långt hade 
visat var att den tilltänkta undersökningen skulle följa årsskrifterna från 
början av publicerandet fram till 2004 då riksdagen fattade beslutet att 
göra historieämnet till kärnämne. På vilka sätt undersökningen sedan har 
vidgats och förändrats när det gäller metodlogiska ansatser och teoretiska 
perspektiv, besvaras i nästa kapitel. Här skall nu sägas något mer om det 
omedelbara organisatoriska sammanhanget för HLFÅ. 

4 Hallenius 2005, s 93-109. 
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Historielärarnas Förening 

Ivar Goodson har i sin forskning gett exempel på vilka sätt ämnesföre-
ningar medverkar till formeringen av ett skolämne, främst genom att för-
söka skapa intellektuell och pedagogisk legitimitet för skolämnet geografi 
i det amerikanska skolsystemet. Dessa ambitioner tolkas som ett uttryck 
för en yrkesgrupps professionssträvan.5 För många skolämnen finns se-
dan länge ämnesföreningar som fyller denna funktion. Deras uppgifter 
har varit att hävda det egna ämnets revir inom ett lands utbildningsvä-
sende, och därmed har föreningarna deltagit som aktörer i kampen om 
skolans innehåll. Som remissinstanser har de försökt påverka skolrefor-
mer och förändringar i läroplaner. I avhandlingen Att inteckna framtiden 
(2006) visar idéhistorikern Daniel Löwheim hur diskussionerna om hur 
debatterna om varför ungdomar skall studera naturvetenskap, teknik och 
matematik, tenderar att beröra föreställningar om hur framtidens samhäl-
le skall formas genom undervisningen.6

 

 I den typen av offentliga diskus-
sioner återfinns ämnesförningar som en viktig aktör. För den som vill 
forska om argumentationer för skolämnen är ämnesföreningars olika 
publikationer ett centralt källmaterial.             

Den 12 april 1942 möttes en handfull historielärare vid Södermalms all-
männa läroverk i Stockholm för att bilda den rikstäckande organisatio-
nen Historielärarnas Förening (HLF). Lokala ämnesföreningar hade se-
dan 1930-talet varit verksamma men nu ansågs tiden mogen för att for-
ma en större nationell sammanslutning. I stadgarna för den nybildade 
föreningen stod det att syftet var att verka för historieämnets ställning i 
den svenska skolans högre stadier. Till föreningens första ordförande 
valdes professor Nils Ahnlund och dess förste sekreterare blev docent 
Allan Jansson. Till sekreterarens uppgift hörde att vara redaktör för 
HLFÅ som föreningen beslutat att börja publicera.7

 
  

I mitten av 1980-talet tecknades en kortare historik av föreningens histo-
ria av redaktören Hans Lennart Lundh.8

                                                           
5 Goodson 1988, s 166. 

 Det framhölls att förening var 
förhållandevis sent ute på banan. Modersmålslärarnas förening bildades 

6 Se särskilt Löwheim 2006, s 187-195.  
7 HLFÅ 1942, Stadgar, s 12; HLFÅ 1985/1986, Lundh, s 8-9. 
8 HLFÅ 1985/1986, Lundh, s 7-12. 
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redan 1912 och i Danmark sammanslöt sig lärare i historia i en förening 
1927. I det upprop som föregick föreningens bildande angavs som mål 
att föreningen skulle försöka ansluta så många svenska historielärare som 
möjligt. Vid bildandet upprättades en matrikel över de 700 medlemmar 
som anslöt sig till föreningen. Vid sidan av årsmötena och de olika lokal-
föreningarnas möten, ordnades även fortbildningsdagar och studieresor i 
föreningens regi. I stort motsvarar detta föreningens nuvarande verksam-
heter. Ett problem som här bör nämnas är föreningens brist på ordnade 
arkiv. I den nämnda krönikan framhölls det genanta i att sparat arkivma-
terial från de första decennierna var i det närmaste obefintligt. Lundh be-
tonade därför att hans framställning byggde uteslutande på ”de uppgifter 
om föreningens verksamhet som återfunnits i årsskrifterna”.9

HLFÅ 

 Möjligen 
kan detta förklaras med att föreningen bedrivits på ideell basis och att tid 
och resurser därför primärt har lagts på att driva den löpande verksamhe-
ten. Detta spelar mindre roll för denna undersökning, då den uteslutande 
bygger på analys av argumentationen som den kommit till uttryck i års-
skrifterna.  

För att verka för historieämnets ställning i det svenska skolväsendets 
högre stadier påbörjades således HLFÅ publiceras. I föreningens stadgar 
från 1942, sades inget om att föreningen skulle publicera en årsskrift. Att 
det skulle ske var, enligt Lundh, något som vid den tiden sågs som en 
självklar uppgift för en ämnesförening.10

 

 Först i stadgarna som antogs 
1961 infördes en ändamålsparagraf (§1) där det skrevs att föreningen, för 
att främja sitt syfte, skulle publicera en årsskrift. Redigeringen av årsskrif-
ten var inte ett arbete som bedrevs av en redaktion utan skrifternas slut-
liga utformning vilade i stort på en persons axlar, något som fortfarande 
är fallet. 

Det första numret av årsskriften var på 55 sidor. År 1955/1956 var om-
fattningen 150 sidor, vilket kan sägas vara en genomsnittlig siffra sett till 
perioden 1942-2004. Endast fyra nummer översteg 250 sidor.11

                                                           
9 HLFÅ 1985/1986, Lundh, s 8 i not. 

 Årsangi-
velsen har förändrats vid ett par tillfällen. Från 1942 till och med 1954 

10 HLFÅ 1985/1986, Lund, s 9-12. 
11 HLFÅ 1967/1968; HLFÅ 1971; HLFÅ 1985/1986; HLFÅ 1989/1990. 
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angavs numren med enkelt årtal. Dubbelåren följdes sedan som princip 
fram till och med 1999/2000. Avsteg från denna princip gjordes endast 
1971, 1972, 1973, 1974 och 1975. Perioden 2001-2004 återupptogs bru-
ket att ange årsskriften med helår.   
 
År 1971 formulerades årsskriftens trefaldiga syfte. För det första skulle 
den fungera som ett kommunikationsorgan mellan styrelsen och de olika 
föreningarna/kretsarna av historielärare ute i landet. För det andra skulle 
lärare genom att läsa årsskriftens uppsatser och recensioner kunna följa 
historisk forskning och debatt. För det tredje gav just recensionsavdel-
ningen för verksamma lärare uppslag på böcker som kunde ge nya per-
spektiv på undervisningen.12 Denna typ av formulering återfinns även 16 
år senare, men då hade tre syften blivit två. Det sades då att föreningens 
årsskrift hade två ambitioner. Dels ville den förmedla nytt forsknings-
stoff från universitetens institutioner, dels skulle den förmedla historie-
pedagogiska resonemang.13

 

 På så sätt förväntades årsskriften bidra till att 
vidga historielärares synsätt, höja yrkesmässigheten och därmed bidra till 
att säkra lärarkårens professionalitet.   

Detta har varit och är ett sammanhang dominerat av män, såväl som i 
det organisatoriska sammanhanget som årsskriften. I skrivande stund har 
ingen kvinna innehaft ordförandeposten och de kvinnliga skribenterna är 
få. Även om denna studie inte har något genomfört genusperspektiv för-
tjänar detta förhållande att omnämnas. I en nyligen publicerad utredning 
inom DEJA (Delegationen för jämställdhet i skolan) visar historikern 
Ann-Sofie Ohlander att svenska historiska läromedel ger en enkönad bild 
av historien.14

 

 Inget talar för att materialet för denna studie på något 
avgörande sätt skulle revidera den bilden, låt vara att det här handlar om 
en annan historiearena.   

HLFÅ har även figurerat som referenspunkt i ett antal arbeten från 
1980-talets mitt och framåt. I Samhällsorientering och medborgarfostran i svens-
ka skolan under 1900-talet (1986b) användes HLFÅ av pedagogen Tomas 
Englund för att exemplifiera vad jag skulle kalla för en reaktionär läro-
verkslinje i debatten om relationen mellan historia och samhällslära, som 

                                                           
12 HLFÅ 1971, Lundh, s 8-17. 
13 HLFÅ 1987/1988, Gehlin, s 2. 
14 SOU 2010:10. 
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ägde rum under 1950-talet.15 Ett annat exempel är Historiedidaktik (1997). 
I det inledande kapitlet, av ordföranden i HLF mellan 1993 och 2003 
Klas-Göran Karlsson, användes HLFÅ som en referenspunkt för den 
historiedidaktiska debatten.16 I centrum för blickfånget var inte längre 
spänningen mellan historieämnet och samhällsläran, då skilsmässan efter 
införandet av den nya grundskolan 1962 var ett fullbordat faktum. Istäl-
let uppmärksammades ett annat spänningsfält, nämligen det mellan his-
toriedidaktik och historievetenskapen. Ett tredje exempel där HLFÅ fi-
gurerar är historikern Ulf Zanders Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och 
debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (2001). Där är det den 
offentliga debatten om den svenska historien som sådan som utgör cent-
rum för intresset. Zander ger exempel på hur svensk historia använts 
som politiskt slagträ eller som symbolisk förebild. I det breda anslaget 
som kronologiskt sträckte sig över en hundraårsperiod, ägnades ett av-
snitt åt historieämnet och de diskussioner som bland annat bidrog till 
dess tillbakaträngande i det svenska skolsystemet från 1930- till 1990-ta-
let.17

 
  

Närmast ett brett grepp om HLFÅ kommer Hans Albin Larsson med 
Barnet kastades ut med badvattnet: Historien om hur skolans historieundervisning 
närmast blev historia (2001). I den presenteras ett längre resonemang om 
historieämnets ställning i den svenska skolan utifrån studier av HLFÅ.18 
Bland annat visar Larsson att ett antal ”mer eller mindre bekymrade 
artiklar kring konsekvenserna av den krympande historieundervisningen” 
figurerade i HLFÅ under perioden 1970-talet till och med slutet av 1990-
talet.19

 
  

Vidare nämner Bengt Schüllerqvist i översikten Svensk historiedidaktisk 
forskning (2005) HLFÅ som ett forum där det ökade historiskdidaktiska 
intresset i Sverige mellan åren 1980-1987 kom till uttryck genom en ut-

                                                           
15 Englund 1986, s 389-404. De artiklar ur HLFÅ som Englund byggde sina 
iakttagelser på var följande: HLFÅ 1948, Wichan, s 37-43, HLFÅ 1951, Söder-
lund, s 15-25, HLFÅ 1954, Höjer, s 42-46; HLFÅ 1955/1956, Seth, s 65-75. 
16 Karlegärd & Karlsson 1997, s 17-48. 
17 Zander 2001, s 327-340. I detta avsnitt anfördes även ett antal artiklar ur 
HLFÅ. 
18 Larsson 2001, s 12-13, 63-66. 
19 Larsson 2001, s 63. 
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vidgad historiedidaktisk bevakning.20 Till sist skall här nämnas histori-
kern Johan Samuelsson artikel Ämnesprofessionalitet under omförhandling: 
exemplet historielärarna kring 1940-1965 (2008).21

 

 Återigen är det frågan om 
en begränsad studie. Med hjälp av HLFÅ pekar författaren på utmaning-
ar för historielärare när det gäller ämnesutveckling och professionsut-
veckling.   

I följande avsnitt sätts studien in i sitt ämnesspecifika sammanhang, 
nämligen den historiedidaktiska forskningen. 

Översikt av historiedidaktisk forskning – en möjlig periodi-
sering 

Denna avhandling är historiedidaktisk. Enligt historiedidaktikern Ken-
neth Nordgren är historien, ur ett didaktiskt perspektiv, inte kunskaper 
om det förflutna utan samtida uttryck för kulturer och handlingar. Det 
handlar om historia som vetenskap, som skolämne, som representation i 
massmedia, i det offentliga rummet, i konsten och i det vardagliga samta-
let.22

                                                           
20 Schüllerqvist 2005, s 17; vidare nämns i avsnittet ”Lärarutbildares och lärares 
forskning och utvecklingsarbete” att Nils Gruvberger under en lång period var 
aktiv inom HLFÅ, både som ansvarig för recensionsavdelningen och som flitig 
skribent, se Schüllerqvist 2001, s 50. 

 I den fortsatta studien kommer föreställningar om skolämnet som 
det kommit till uttryck i en specifik form av det moderna samhällets 
massmedia, en årsskrift, att bli föremål för analys. Det är alltså inte äm-
nesundervisningen som är föremål för intresset eller årsskriftens organi-
satoriska sammanhang. Studien är istället historiedidaktisk i meningen att 
den studerar föreställningar om historieämnet som formulerats och kom-
municerats i HLFÅ. Vidare har studien en historiedidaktisk inriktning då 
analysen av materialet har strukturerats med hjälp av tre historiedidaktis-
ka ledmotiv hämtade ur nordisk historiedidaktisk forskning. Det är i lju-
set av denna akademiska hemvisst som följande översikt görs. Framställ-
ningen är uppbyggd på ett sådant sätt att den anger en möjlig indelning 
av den historiedidaktiska forskningen i fyra större perioder.  

21 Samuelsson 2008, s 59-71. 
22 Nordgren 2006, s 14. 
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Periodisering av historiedidaktisk forskning  

De fyra perioder bygger på historiedidaktikern Bengt Schüllerqvists in-
delning av svensk historiedidaktik: ”Ett brett perspektiv – före 1980”, 
”Ett första uppsving 1980-1987”, ”En tillbakagång 1988-1996”, och slut-
ligen ”Ett andra uppsving 1997-2004 och vidare”.23 Det rimliga i bruket 
av denna uppdelning ligger i det faktum att Schüllerqvists översikt är den 
enda i sitt slag.24

 

 Den sista perioden har dock vidgats i förhållande till sin 
ursprungliga omfattning. I min undersökning kommer även hänsyns tas 
till forskning som publicerats efter 2004, därför har tillägget ”och vidare” 
gjorts.   

Det breda perspektivet före 1980-talet bär ett antal kännetecken. Historia 
som vetenskaplig disciplin etablerades under början av 1800-talet i de 
tyska kulturområdena. Historiedidaktik är däremot av ett senare datum. 
Under 1960-talet fördes en debatt i dåvarande Västtyskland om att histo-
riedidaktik handlade om något annat än att underlätta förmedlandet av 
historievetenskaplig kunskap. Istället hävdades att didaktiken hade ett 
egenvärde och därför kunde göra anspråk på självständighet. Under 
1970-talet kom den västtyska historiedidaktiken att allt mer utvecklas till 
en självständig disciplin, vilken i hög grad kom att relatera sig till frågor 
som rörde historia i ett allt bredare perspektiv. Det är här möjligt att tala 
om en äldre historiedidaktisk inriktning (med fokus på skolhistoria, läro-
plans- och läroboksundersökningar) och yngre historiskdidaktisk inrikt-
ning (med fokus på historiens form, funktion och bruk i ett bredare sam-
hällsperspektiv). Den Västtyska debatten kom bland annat att präglas av 
bearbetningen av det komplicerade arvet från Nazityskland. Till de mest 
namnkunniga och i Sverige mest flitigt citerade historiedidaktiker hör 
Jörn Rüsen. Västtyskland hade inte monopol på historiedidaktiska ansat-
ser. I England växte historiedidaktiken fram främst som en protest mot 
en traditionell historieundervisning, som ensidigt uppehållit sig vid ”1066 
and all that”. Vidare influerades den engelska historiedidaktiken av en 
psykologisk strömning, bland annat från Jerome Bruner, som var inriktad 

                                                           
23 Se särskilt Schüllerqvist, 2005, s. 14-26. 
24 Översikten av historiedidaktisk forskning i Sverige från 1980-talet till 2004 
byggs på följande: Karlegärd & Karlsson, red., 1997, s. 17-48; Larsson, red., 
1998, s. 11-30, s. 69-87; Karlsson & Zander, red., 2004, s. 13-66; Schüllerqvist, 
2005. 
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på att kartlägga eller utgå från elevers tankeprocesser och föreställnings-
världar. Det har alltså aldrig varit frågan om några entydiga och homoge-
na historiedidaktiska impulser som via ett mindre antal kontaktpersoner 
nått Sverige.25

 
  

När det gäller svenska förhållanden före 1980-talets början kan följande 
sägas. Redaktören och statsvetaren Herbert Tingsten fokuserade i Gud 
och fosterlandet: Studier i hundra års skolpropaganda (1969) på hur läroböcker i 
historia hade fungerat som propagandaredskap. I Göran Andolfs av-
handling Historia på gymnasiet: Undervisning och läroböcker i gymnasiet 1820-
1965 (1972) undersöktes hur ämnets timantal och undervisningsstoffet i 
de historiska läromedlen i Sverige var fördelade rent kvantitativt. Trots 
inbördes olikheter hade båda arbetena ett gemensamt drag. De byggde 
båda på empiriska undersökningar som redovisades utan några större an-
satser till teoretiska resonemang. Vidare kan nämnas att historikern Lars 
Arne Norborg och hans lundakollega Birgitta Odén hörde till de få yr-
keshistoriker som i Sverige hade ställt frågor om historiens plats i det 
svenska samhället.26

 
  

Perioden 1980-1987 organiserades ett antal didaktiska konferenser. Den 
första nordiska konferensen för historiedidaktik hölls 1982 i Kungälv 
och följdes av ytterligare två 1984 och 1987. År 1986 hölls en mötesserie 
som ledde fram till publiceringen av volymerna Fackdidaktik 1-3, i vilka 
det fanns historiedidaktiska bidrag från Gunilla Svingby, Christer Karel-
gärd och Ola Halldén.27

                                                           
25 Karlsson & Zander, red., 2004, s. 26. 

 Pedagogen Tomas Englund analyserar bland an-
nat historie- och samhällskunskapsämnet utifrån ett övergripande läro-
plansteoretiskt perspektiv, med särskild referens till problematik rörande 
medborgarfostran i sin avhandling Samhällsorientering och medborgarfostran i 
svenska skolan under 1900-talet (1986). Under denna period utgavs även 
Klas-Göran Karlsson historiedidaktiska avhandling om historieämnet I 
den ryska och sovjetiska skolan, Historieundervisningen i klassisk ram: En 
didaktisk studie av historieämnets målfrågor i den ryska och sovjetiska skolan 1900-
1940 (1989).  

26 Karlsson & Zander, 2004, s. 24. 
27 Den färdiga serien bestod av fem volymer Historiedidaktik i Norden, och 
gavs ut mellan 1983-1993, med utgivningsorterna Bergen, 1983; Köpenhamn, 
1985; Malmö 1988; Kalmar, 1990; Köpenhamn, 1993.  
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Under perioden skedde på svensk mark ett möte mellan två kunskaps-
traditioner: den historievetenskapliga och den historiedidaktiska traditio-
nen. Den första traditionen karaktäriseras av att i vetenskapssamhället ut-
bildas och premieras normalt historieforskare som – ofta med sin av-
handlingsstudie – mutar in specifika, i tid och rum preciserade studieom-
råden. Den andra traditionen kan sägas ta större hänsyn till utomveten-
skapliga faktorer när det gäller de innehållsliga prioriteringarna och urva-
let. En av huvudfrågorna blev just historiedidaktikens innebörd och dess 
relation till historievetenskapen. Klas-Göran Karlsson benämner pro-
blematiken som ett möte mellan två kulturer.28 Ett av de få fora för me-
ningsutbyte rörande dessa frågor under perioden var HLFÅ 
1983/1984.29

 
  

Perioden 1987-1996, var inte lika dynamisk när det gällde den historiedi-
daktiska forskningen. Ingen avhandling med tydlig historiedidaktisk in-
riktning publicerades och det historiedidaktiska seminariet i 
Lund/Malmö upphörde. Även den historiskdidaktisk inriktade tidskrif-
ten Kronos lades ned (1988-1992). Inte heller några tjänster med historie-
didaktisk inriktning tillsattes. Konferensaktiviteterna fortsatte. År 1990, 
1993 och 1996 samlades den nordiska konferensen för historiedidaktik. 
Om uppslutningen vid dessa tillfällen kan det konstateras att de pedago-
giska forskare som deltagit i Bergen 1987 återkom inte, och några nya 
pedagoger med intresse för historiedidaktik dök inte upp. Med enstaka 
undantag deltog inte heller etablerade historiker utanför kretsen av lärar-
utbildare.30

 

 Allt mer framstod historiedidaktiken som ett snävt område 
där de verksamma främst var kopplade till lärarutbildningar. Schüller-
qvist väljer att förklara denna tillbakagång som resultatet av brist på solid 
akademisk bas. Denna brist kunde i sin tur ses som ett resultat av en 
djup spricka mellan pedagoger och historiker.  

Den sista perioden, 1997 och framåt, har på flera punkter inneburit ett 
uppsving för historiedidaktiken. År 1997 gav Studentlitteratur ut Historie-

                                                           
28 Larsson, red., s. 15. 
29 Karlsson & Karlegärd, 1997, s. 33. Även Schüllerkvist påpekar att den histo-
riedidaktiska bevakningen i HLFÅ ökade under inledningen av 1980-talet, 
Schüllerkvist, 2005, s. 17. 
30 Schüllerkvist, 2005, s. 18. 
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didaktik med Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson som redaktörer. 
Året därpå publicerades Historiedidaktiska utmaningar (1998), för vilken 
Hans Albin Larsson var redaktör. I båda fallen gjordes en förhållandevis 
avancerad teoretisk diskussion tillgänglig för en bredare publik. Schüller-
qvist påpekar att Klas-Göran Karlssons ordförandeskap i Historielärar-
nas förening innebar att: ”Under denna period aktiverades föreningen 
som en kamporganisation för historieämnets ställning i svenska sko-
lan.”31 I Historia som vapen (1999), presenterar Klas-Göran Karlsson ett 
eget förslag till hur olika historiebruk kan typologiseras. Denna typologi 
ser Schüllerqvist som ett första svenskt bidrag till historiedidaktisk teori-
utveckling.32

 

 År 2001 kommer tre avhandlingar i historia som på olika 
sätt berör frågor om samhälleligt historiebruk: Åsa Linderborg skriver 
om socialdemokratins historiebruk i Socialdemokraterna skriver historia: His-
torieskrivning som ideologisk maktresurs, Ulf Zander disputerar på en under-
sökning av den offentliga historiedebatten i Sverige under 1900-talet med 
titeln Fornstora dagar, moderna tider: Bruket av och debatten om historia från 
sekelskifte till sekelskifte, och Roger Johnsson visar att Ådalshändelsen bli-
vit föremål för olika tolkningar i sin avhandling Kampen om historien: Åda-
len 1931, sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000. År 
2002 publiceras även ett temanummer av Historisk tidskrift om historie-
bruk. Som ett led i detta nyväckta intresse för historiedidaktiska frågor 
skedde en förflyttning i fokus både gällande teorin samt val av område. 
Alltmer kom begreppet historiemedvetande i förgrunden inom den tillta-
gande historiedidaktiska forskningen och istället för fokus på skolan och 
skolfrågor, valdes ett bredare grepp på problematiken skolan och sam-
hället. I augusti 2004 hölls en konferens för svenska lärarutbildare i his-
toria. Vid det tillfället annonserades utgivandet av två läroböcker i histo-
riedidaktik: Ulf Zanders & Klas-Göran Karlsson (2004) Historien är Nu: 
En introduktion till historiedidaktiken, och Magnus Hermansson Adlers 
(2004) Historieundervisningens byggstenar: Grundläggande pedagogik och ämnesdi-
daktik.  

Detta uppsving inom den historiedidaktiska forskningen lade grunden 
för fortsatt forskning inom fältet. Från och med 2006 till och med 2010 
har ett antal historiedidaktiska studier publicerats. Både historikern Ken-
neth Nordgrens avhandling Vems är historien? Historia som medvetande, kul-

                                                           
31 Schüllerqvist, 2005, s. 21. 
32 Schüllerqvist, 2005, s. 22. 
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tur och handling i det mångkulturella Sverige (2006) och historikern Martin 
Wiklunds studie I det modernas landskap: Historisk orientering och kritiska be-
rättelser om det moderna Sverige mellan 1960-1990 (2006), är historiedidaktiska 
arbeten som knyter an till den ovan nämnda Jörn Rüsens teoribildning 
kring begreppet historiemedvetande. Även om Nordgrens studie är mer 
skolorienterad än Wiklunds är båda arbetena ett tydligt uttryck för att 
historiedidaktisk forskning blivit bredare i sin samhällsanalytiska ansats 
och sina tolkningsanspråk. År 2010 publicerades ytterligare fyra studier 
där framför allt villkoren för historieundervisningen i skolan ställs i fo-
kus. I historikern Mikael Bergs licentiatavhandling Historielärares historier: 
Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia (2010), studeras 
historielärarnas egen förståelse av sitt ämne. Som utgångspunkt för stu-
dien är uppfattningen att historielärarnas ämnesförståelse ligger till grund 
för deras didaktiska val när det gäller att utforma undervisningen. I av-
handlingen I historiekanons skugga: Historieämnet och identifikationsformering i 
2000-talets mångkulturella samhälle (2010), problematiserar historikern Van-
ja Lozic historieämnet i ett mångkulturellt samhälle genom att skildra 
elevers etniska identifikationer och deras syn på historieämnet. I ytterli-
gare två avhandlingar är återigen utgångspunkten för forskningen knuten 
till begreppet historiemedvetande. Historikern Igor Potapenko bygger sin 
avhandling Historiemedvetande och identitet: Om historiens närvaro i några etniska 
ungdomars liv (2010) på enkäter och interjuver med estniska elevgrupper 
som har olika språk. Historikern Ylva Wibaeus fokuserar i avhandlingen 
Att undervisa om det ofattbara: En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet 
Förintelsen i skolans undervisning (2010), på ett historiedidaktiskt problem 
som är nära knutet till själva undervisningen i historia. Särskilt intresse 
läggs vid hur undervisningen om Förintelsens gestaltas i skolan och upp-
fattas av eleverna. 

Slutsatser utifrån periodiseringen  

Från denna översikt drar jag följande slutsatser. För det första är historie-
didaktiken en ung disciplins som på svensk mark introducerades i början 
av 1980-talet. Inledningsvis fick den ett tidigt uppsving men hade sedan 
svårt att få fotfäste. Efter en period av låg verksamhet kom ett andra 
uppsving från slutet av 1990-talet och till nutid. Historiedidaktiken var 
initialt ett forskningsfält inriktat på skolämnets legitimeringsfrågor. Med 
åren har intresseområdena inom forskningen vidgats. Historiedidaktiken 
står idag i en mångvetenskaplig relation till ett antal ämnesdiscipliner och 
teoretiska ansatser, där historia som kulturellt fenomen undersöks på en 
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mängd olika sätt. Uppenbart är även att influenserna från den dåvarande 
västtyska historiedidaktiken med begreppet historiemedvetande i cent-
rum har haft och har en stark ställning när det gäller att motivera forsk-
ningsintressen och ansatser inom den nordiska historiedidaktiken.     

För det andra visar forskningsöversikten vid att denna avhandlings 
forskningsintresse både står i kontinuitet med och kompletterar den 
hittillsvarande historiedidaktiska forskningen. Å ena sidan har studien 
strukturerats med hjälp av teman som mejslats fram ur min egen läsning 
av historiedidaktisk forskning. Inte minst kan själva frågan varför man 
skall läsa historia i den svenska skolan sägas ansluta till den tidiga histo-
riedidaktikens främsta intresse, nämligen legitimeringsfrågorna. Å andra 
sidan har valet av material att undersöka, HLFÅ och det teoretiska per-
spektivet, utbildningsfilosofier, inneburit att studien har möjlighet att 
tillföra detta forskningsfält ny kunskap till diskussionen om föreställning-
ar om varför elever bör läsa ämnet historia i den svenska skolan.      

I det som följer nedan beskrivs vad som fortsättningsvis kommer att kal-
las för ”historiedidaktiska ledmotiv”. 

Tre historiedidaktiska ledmotiv 

Med historiedidaktiskt ledmotiv avses fortsättningsvis i denna studie om-
råden som tydligt och återkommande uppmärksammats inom det histo-
riedidaktiska forskningsfältet och som anses relevanta för att strukturera 
analysen av argumentationen i HLFÅ. Ledmotiven är alltså att analytiska 
kategorier vilka växt fram i ett samspel mellan läsningen av forskningsfäl-
tet och materialbearbetningen. Däremot har inte några frågeställningar 
knutits till dessa. Ledmotiven har istället fungerat som hjälp att vid mate-
rialgenomgång synliggöra tre större teman i argumentationen i HLFÅ än 
vad som varit möjligt att se vid de första genomläsningarna, (mer om 
detta i kapitel II). I kapitel IV och V kommer det att bli tydligt att det 
inom varje ledmotiv finns flera möjliga repertoarer att knyta an till när 
det gäller att argumentera för historieämnets ställning i det svenska skol-
systemet.  

Genom att använda dessa ledmotiv som analytiska kategorier följer den-
na studie, å ena sidan, redan upptrampade stigar inom forskningsfältet 
som beskrevs i föregående avsnitt. Å andra sidan tillför undersökningen 
nytt ljus genom att ta ett helhetsgrepp om ett material som aldrig blivit 
föremål för en avhandling och relatera undersökningen till redan befint-
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liga motiv inom den historiedidaktiska forskningen. De tre ledmotiv som 
kommer att behandlas nedan är: historieämnets relation till akademin, 
historieämnets samhällsorienterande potential och historieämnets freds-
fostrande uppgift.  

Historieämnets relation till akademin  

Med den ovan gjorda historiedidaktiska översikten i minnet kan det på-
pekas att intresset för själva skolämnet historia tillhörde vad som känne-
tecknade disciplinens etableringsfas. I mycket av den initiala forskningen 
bearbetades den grundläggande legitimeringsfrågan: Varför skall historia 
studeras i skolan? Två exempel av något senare datum får här exempli-
fiera det första historiedidaktiska ledmotivet.   
 
I avhandlingen Författarröst och lärobokstradition: En historiedidaktisk studie 
(1997) studerar historikern Sture Långström vilka faktorer som bestäm-
mer vad historieläroboksförfattare skriver i läromedel. Långströms ut-
gångspunkt är att läromedelsförfattarna genom sin yrkesverksamhet har 
kommit i kontakt med två världar. Den ena är universitetsvärlden. Där 
framträder historia som en akademisk disciplin med alla verksamheter 
och förhållningssätt som hör en sådan till. I gymnasievärlden, däremot, 
sker ett ut- och inlärande av vissa avsnitt av den historia som den veten-
skapliga världen producerat. När Långström ytterligare förklarar sin ut-
gångspunkt gör han det med hjälp av den danske historiedidaktikern 
Bernhard Eric Jensens, så kallade, nedsippringsteori. En av poängerna med 
Jensens teori är att visa på att det råder ett hierarkiskt förhållande. Uni-
versitetsdisciplinen är överordnad och därför kan säker ämneskunskap 
bara ”sippra ned” till skolans värld och motsvarande skolämnen. Samti-
digt är detta, enligt Långström, teoribildningens svaga punkt. Lärarna 
tenderar att reduceras till passiva mottagare av redan färdig kunskap. Det 
är en grov förenklig att anta att skolämnet historia enbart skulle vara en 
”förminskad kopia” av universitetsämnet.33

 

 Med denna reservation ge-
nomförs Långtröms studie på ett sådant sätt att stor uppmärksamhet äg-
nas åt att visa hur relationen mellan skolämnet historia och den akade-
miska disciplinen har präglat författare till läromedel i historieämnet.  

                                                           
33 Långström 1997, s 54-77 
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Ett annat exempel på den pågående diskussionen om historieämnets le-
gitimitet är artikeln ”Historieämnets legitimitet: några preliminära frågor” 
(2005). Sociologen Ola Agevall hävdar här att skolämnet historia främst 
skiljer sig från forskningsämnet historia när det gäller vems erkännande 
som eftersträvas. När det gäller historia som skolämne är det inte i första 
hand erkännande från andra vetenskapliga discipliner eller aktörer som 
står i fokus för intresset. Historielärare söker snarare erkännande från 
andra grupper som elever, föräldrar, andra lärargrupper och andra yrkes-
grupper. Historia som akademiskt ämne har, enligt Agevall, en helt an-
nan legitimeringsgrund som står utanför historielärares direkta möjlighet 
att påverka. Att enbart hänvisa till ämnets vetenskaplighet för legitimitet 
kan därför vara både kostsamt och vanskligt för historielärarna: ”Efter-
som historieforskningen inte är statisk – nya rön omkullkastar gamla san-
ningar, och t.o.m. kriterier för vad som är god historievetenskap genom-
går förändringar – blir det en arbetsam affär att hålla sig uppdaterad med 
vad som händer på forskningsfältet”.34 Med den amerikanska pedagogen 
Sam Wineburgs terminologi kan vi säga att det första historiedidaktiska 
ledmotivet hjälper till att uppmärksamma inslag i argumentationen som 
rör sig ”on the Breach Between School and Academy”.35

 
    

Det var alltså legitimeringsfrågan för historiedidaktiska forskningen un-
der perioden som stod i fokus under perioden 1980-1987 och som sedan 
förts vidare inom historiedidaktiken, som utgör denna avhandlings första 
ledmotiv. Vid en läsning av HLFÅ blir det tydligt att just relationen mel-
lan skolämnet historia och den akademiska disciplinen varit ett frekvent 
inslag i argumentationen för historieämnets ställning i svensk utbildning. 
Utan att föregripa mina resultat kan ändå sägas att framhållandet av när-
heten till akademin förblir ett stående inslag mellan 1942 och 2004. Sam-
tidigt är det inte frågan om någon oproblematisk kontinuitet från 1940-
talet till början av 2000-talet. Förändrade institutionella och utbildnings-
politiska förutsättningar för historielärarutbildningen, historieämnet i det 
svenska skolsystemet samt universitetsdisciplinen, gör att skolämnets 
förhållande till akademin, som ledmotiv betraktat, kommer att uppvisa 
såväl kontinuitet som kontrast.  

                                                           
34 Agevall 2005, s 7. 
35 Wineburg 2001, s 63-88. 
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Historieämnets samhällsorienterande potential 

Den amerikanska pedagogen Ronald W. Evans har visat hur ämnet ”So-
cial Studies” växte fram ur ett växande missnöje med vad som uppfatta-
des vara en allt för konservativt orienterad historieundervisning i ameri-
kanska skolor i slutet av 1800-talet. Under denna period hävdade histo-
rieämnets förespråkare, och då inte minst the American Historical Asso-
ciation, att studier i skolämnet historia fyllde funktionen av att förbereda 
elever på medborgarskap. Detta var dock en uppfattning som inte fick 
stå oemotsagd. Evans konstaterar att kritiken handlade om att den histo-
rieundervisning som förespråkades var: ”modern scientific history, but 
with emphasis on tradition”.36 I sin genomgång av striderna kring inne-
hållet och utformningen av skolämnet ”Social studies” åskådliggör Evans 
hur svårt det har varit att utforma ett skolämne med en samhällsoriente-
rande potential. Inte minst berodde detta på svårigheterna med att defi-
niera vad som är ett gott liv och vilken den goda medborgaren är som 
skall fostras genom ämnet. Men inom Social Studies-traditionen har det 
funnits en stark betoning på att samhällsorientering bara kan ske om un-
dervisningen tydligt integrerar flera olika ämnesområden. Enligt den 
amerikanska historikern David Warren Saxe ledde detta till att det som 
uppfattades som den traditionella historieundervisningens kännetecken, 
att historisk förståelse måste bygga på en kronologisk översikt som bör-
jar i antiken och leder fram till samtiden, avfärdades av de mer progressi-
vistiska förespråkarna för ämnet ”Social Studies”.37

 
     

Forskningsintresset för historieämnets roll som samhällsorienterande är 
på svensk mark sedan mitten av 1980-talet framför allt förknippat med 
pedagogen Tomas Englunds avhandling Samhällsorientering och medborgar-
fostran i svenska skolan under 1900-talet (1986b). Utgångspunkten i studien 
är att föreställningarna om vad som är god samhällsorientering har mejs-
lats fram i ett spänningsfält mellan social integration och förändring. 
Utbildning för social integration har som fokus att anpassa lägre sam-
hällsklassers barn till ett rådande ekonomiskt system. Utbildning för för-
ändring sätts däremot i relation till strävan att ge dessa samhällsgrupper 
möjlighet till maktövertagande/ökat inflytande i samhället på ett sådant 
sätt att en social förändring kommer till stånd. Samhällsorientering inom 
                                                           
36 Evans 2004, s 20. 
37 Saxe 1998, s 107-142.  
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den svenska skolan blir i denna forskning alltså relaterad till den på-
gående kampen om hur samhället skall struktureras. Det är därför Eng-
lund uppfattar det som problematiskt att det samhälle som eleverna skall 
orienteras in i förutsätts vara ett teknologiskt tillväxtinriktat välfärdssam-
hälle.38 När studien sedan fokuserar de två skolämnena historia och 
samhällskunskap, är det med ett didaktiskt perspektiv som avser att ana-
lysera skolämnets plats och karaktär i skolans undervisning.39

 
 

Englund visar att från 1940-talets mitt påbörjades en process som inne-
bar att historieämnet allt mer förlorade sin självklara ställning som sam-
hällsorienterande ämne. När det nya ämnet samhällskunskap lanserades i 
Skolkommissionens betänkande (1948), kom det att innebära en avgörande 
förändring. Den samhällsorientering som ”förespeglade skolkommissio-
nens kursplanedelegations experter innebar således såväl utarbetandet av 
ett nytt ämne, samhällskunskapsämnet, som förändringskrav på ett an-
nat, historieämnet”.40

 

 För dem som vill verka för historieämnets ställning 
i det svenska skolsystemet blir det alltså nödvändigt att visa på att histo-
rieämnet har en samhällsorienterande potential. Englunds forskning har 
sedermera blivit något av en standardberättelse rörande ”slaget” om det 
samhällsorienterande uppdraget i svensk skola under 1900-talet.    

I artikeln ”Historia och samhällsorientering: Ett ansträngt förhållande” 
(2004) ser historikern Klas-Göran Karlsson kritiskt på Englunds beskriv-
ning av samhällsorienteringens historia. Det har, enligt Karlsson, sedan 
1980-talets början pågått en kamp mellan företrädare för de traditionella 
ämnesstudierna och förespråkare för en bredare, integrerad syn på hur 
skolkunskapens skall organiseras och studeras. Vidare hävdar han att 
Englunds forskning bygger på en utvecklingshistoria där tanken är att 
ämnesstudier tillhör det förgångna medan integrerade studier med en 
helhetssyn på samhället har framtiden för sig: ”Samhällsorientering helar, 
medan historia delar har varit ett stridsrop hos de lärare och pedagoger 
som talat sig varma för samhällsorienteringens breda och inklusiva grepp 
på det moderna samhället”.41

                                                           
38 Englund 1986b (Kap 1-4), s 3-7, 35-40.   

 När historieämnet status förändras från ett 
eget ämne till att bli en del av ett integrerat SO-perspektiv, är det för 

39 Englund 2005 (1986a), s 291.  
40 Englund 1986b (Kap 5-8), s 377. 
41 Karlsson 2004, s 305.  
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Karlsson inte något positivt. Det negativa med den förändringen är ur 
Karlssons perspektiv, att den ursprungliga samhällsorienteringstanken 
och den närliggande misstänksamheten mot historieämnet, hänger intimt 
samman med ett okritiskt anammande av ”en modernistisk världsbild”.42 
Karlsson själv driver tesen att ämnet historia spelar en avgörande roll för 
det som kallas samhällsorientering. Därför avslutas artikeln med en plä-
dering för att historieämnet, med sin kritiska grundhållning, inte får ab-
sorberas i ett allmänt samhällsorienterande perspektiv, formulerat som 
en kritisk fråga: ”Hur mycket historia måste man egentligen kunna för att 
delta på ett konstruktivt sätt i samhällsorienteringen?”.43

 
 

Denna avhandlings andra historiedidaktiska ledmotiv delar alltså vissa 
förutsättningar med det förstnämnda. Som forskningsansats dyker det 
upp i den historiedidaktiska forskningens initialskede. Likaså har det fun-
nit sin plats i historiedidaktisk handbokslitteratur. Vid analysen av argu-
mentation i HLFÅ har det blivit uppenbart att det varit en konstant an-
gelägenhet för skribenter att visa på att historieämnet har en samhällsori-
enterande potential. Det har aldrig sagts att samhällsorientering inte är 
önskvärt. Vad som däremot har varierat är hur skribenter har argumente-
rat för att samhällsorienteringen skall äga rum med hjälp av historieäm-
net. Inte minst kommer perioderna för de stora skolreformerna på 1960-
talet och 1980-talet att visa sig påverka den del av argumentationen i 
HLFÅ som berör historieämnets samhällsorienterande potential.  

Historieämnet i fredens tjänst 

Till skillnad från de två tidigare historiedidaktiska ledmotiven, har aldrig 
historieämnets fredsfostrande uppgift blivit föremål för intresse i en av-
handling. Däremot skall här två historiedidaktiskt orienterade artiklar 
som berört ämnet presenteras närmare.    
 
I första numret av Historiedidaktik i Norden (1982) bidrog historiedidakti-
kern Sirkka Ahonen med en artikel i vilken hon argumenterar för att ”En 
syntesmässig bild av krig och fred fostras bäst av historiestudier”.44

                                                           
42 Karlsson 2004, s 308-311.  

 Åter-
igen är det ett perspektiv som återfinns i historiedidaktikens första fas. 

43 Karlsson 2004, 314.  
44 Ahonen, HiNo 1982, s 105-110.   



27 
 

Även om en medveten militarism inte existerar längre hos historielärare 
kan, enligt Ahonen, krig fortfarande framställas som positiva företeelser 
likt äventyr eller listigt genomförda schackpartier. Däri ligger alltså en 
fara. Men vad innebär då en fostran av elever till fred? De aspekter av 
fredsfostran som hon behandlar är: konfliktfostran (att förstå hur kon-
flikter uppstår och hur de kan lösas), avrustningsfostran (information 
som kan användas för att stödja avrustningspolitik), empatifostran (för-
utsätter omfattande förändring i skolans allmänna atmosfär) och freds-
forskning (komma i kontakt med fredsforskningens senaste rön).  
 
Ahonen menar att historieämnet i skolan med sitt material och sina me-
toder kan fylla en fredsfostrande uppgift. En viktig sida av historieäm-
nets fredsfostran som ytterligare lyfts fram i artikeln är att ämnet främjar 
”fredsfärdigheten” just genom att träna kritiskt tänkande. Poängen är att 
den som lärt sig att lyssna kritiskt inte blir något lätt offer för krigspro-
paganda. Med kalla kriget som given bakgrund konstateras att fredsfost-
ran är en ”speciell kallelse” för de nordiska länderna eftersom de inte 
direkt är indragna i stormakternas realpolitik. Eller som saken uttrycks på 
ett annat ställe: ”Idén av en kärnvapenfri och fredlig framtid är relativt 
allmänt godkänd i Norden, vilket betyder att fredsfostrare kan stödjas 
och inte kritiseras av den allmänna attityden”.45

 

 Ahonens artikel är in-
tressant därför att den tydligt illustrerar hur de normativa aspekterna av 
fredsfostransidealet knyts till historieämnet. Denna sammankoppling 
mellan skolämnet och normativa inslag i fredsfostran kommer att visa sig 
vara en ständigt närvarande problematik i HLFÅ. 

Det andra exemplet handlar om revision av innehållet i historieläroböck-
er. Historikern Daniel Lindmark presenterar i en artikel den historie-
boksrevision som bedrevs i Norden under mellankrigstiden, framför allt i 
Föreningen Nordens regi.46

                                                           
45 Ahonen, HiNo 1982 s 106. 

 Lindmark berättar inledningsvis om en re-
cension av en svensk historiebok publicerad oktober 1919 i en norsk 
tidskrift. Artikelförfattaren, professor I.A. Refsdal, kritiserade en svensk 
lärobok i historia för att behandla händelserna kring 1814 och 1905 på 
ett felaktigt sätt. På initiativ av Dr Christian L. Lange tillsatte den nybil-
dade Föreningen Norden en kommitté med uppgift att granska och kor-
rigera innehållet i norska läroböcker i historia. Samtidigt riktades en upp-

46 Lindmark 2008, s 43-55. 
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maning till den svenska Föreningen Norden att genomföra motsvarande 
undersökning av de svenska historieböckerna. Lindmark konstaterar att 
ända från begynnelsen 1919 har verksamheten varit inriktad på att identi-
fiera och revidera uttryck för nationalism och militarism. Likaså har en 
tydlig uppgift varit att rensa ut fördomar, felaktigheter och skevheter i 
framställningen av andra länders folk, kultur och historia i historiska lä-
romedel.  
 
I artikeln framhåller Lindmark att de nordiska länderna var tidigt ute 
med att utveckla en modell för ömsesidig och bilateral läroboksgransk-
ning, som sedan åtföljdes av internationella organisationer som Natio-
nernas förbund, Unesco och Europarådet. En intressant aspekt av detta 
arbete är att det vid flera tillfällen lett till försök att ta fram gemensamma 
historiska läromedel mellan länder som tidigare legat i konflikt med var-
andra. I artikeln nämns att japanska, kinesiska och koreanska historiker 
2005 inledde ett arbete med att skriva ett gemensamt läromedel i historia. 
Vidare publicerades 2006 och 2008 de två första delarna i ett gemensamt 
fransk-tyskt läromedelsprojekt. Artikeln illustrerar således hur arbetet 
med historieämnets innehållsmässiga aspekter relaterats till förhoppning-
ar att åstadkomma försoning länder emellan som varit indragna i konflik-
ter som delvis möjliggjorts och understötts av chauvinistiska historie-
skrivningar. Även denna artikel är intressant därför att den ringar in ett 
historiedidaktiskt forskningsområde som det tydligt finns material till 
inom HLFÅ. Redan i mitten av 1940-talet påbörjas i årsskiften en åter-
kommande rapportering från olika läroboksgranskningsarbeten.  
 
Avhandlingens tredje och sista historiedidaktiska ledmotiv ringar in det 
faktum att skolämnet historia har relaterats till ambitionen att med hjälp 
av det svenska skolsystemet skapa en fredligare värld. Detta sker natur-
ligtvis på olika sätt beroende på sammanhang. I HLFÅ har det återkom-
mande hävdats att skolämnet historia med just sina metoder och sitt 
innehåll lämpar sig väl för att bidra till att fostra elever till fredliga med-
borgare. Likaså framhåller skribenter att historieämnet kan fungera som 
ett redskap för att göra elever immuna mot propaganda. Vid läsningen av 
HLFÅ har det vidare visat sig varit ett stående inslag att rapportera från 
olika typer av granskningsarbeten av läromedel i historia. Ambitionen att 
skapa försoning genom att rena länders skolsystem från chauvinistiskt 
historiebruk, rapporteras, understöds och diskuteras kontinuerligt i mate-
rialet för denna avhandling. 
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Sammanfattning 

De tre historiedidaktiska ledmotiv som strukturerar framställningen i 
avhandlingen är alltså: historieämnets relation till akademin, historiesam-
hällsorienterande potential och till sist historieämnets fredsfostrande 
uppgift. I denna genomgång har det visats att argumentationen för histo-
rieämnets plats i den svenska skolan alltid förts i relation till anspråk som 
går utanför och/eller bortom skolans omedelbara värld. Inom den histo-
riedidaktiska forskningen har det funnits ett intresse för att problematise-
ra skolämnet historia och dess relation till den akademiska disciplinen. 
Likaså har forskningsintresset riktats mot i vilken mening skolämnet his-
toria kan sägas bidra till eller vara ett hinder för samhällsorientering. Slut-
ligen har en ansats inom historiedidaktiken varit att förespråka att histo-
rieämnet har en fredsfostrande uppgift, samt att skolämnet historia kan 
bidra med försoning mellan stater genom en pågående revision av inne-
hållet i läromedel.  
 

Som redan antytts kommer det visa sig att varje ledmotiv i sin tur kan 
möjliggöra olika repertoarer när områdena införlivas i olika sammanhang 
med varierande agendor. En utgångspunkt i den fortsatta analysen av 
HLFÅ är att detta sammanhang innehåller en argumentation som till-
räckligt tydligt berör de tre ledmotiv som angetts ovan, för att de skall 
fungera som strukturerande för framställningen. Men hur de metodolo-
giska och teoretiska frågor som följer av en sådan utgångspunk skall 
hanteras behöver diskuteras mer ingående. Likaså behöver bakgrunder 
till denna studie preciseras ytterligare för att klargöra undersökningsom-
rådets mer specifika förutsättningar. Efter dessa diskussioner och när 
ytterligare bakgrundsteckningar gjorts kan avhandlingens frågeställningar 
formuleras. Detta är uppgiften för följande kapitel.  
 
Kvar återstår i detta kapitel att redogöra för hur den fortsatta studien är 
upplagd.   

Avhandlingens disposition 

Denna studie analyserar och diskutera argumentationen för historieäm-
nets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspek-
tiv. Som redan angivits kommer analysen i denna historiedidaktiska stu-
die att struktureras med hjälp av tre historiedidaktiska ledmotiv.  
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Avhandlingens fortsatta disposition är följande. I kapitel II behandlas 
relevanta metodfrågor och studiens teoretiska perspektiv. Denna diskus-
sion leder fram till att syftet och frågeställningarna ytterligare preciseras i 
kapitlets slut. Kapitel III ägnas åt en bakgrundsteckning. I det kapitlet 
kommer det svenska skolsystemets förändringar och historieämnets tim-
fördelning beskrivas. Till sist ges några exempel på hur debatten om his-
torieämnets ställning i den svenska skolan har sett ut utanför HLFÅ. I de 
följande två kapitlen beskrivs och analyseras argumentationen i HLFÅ 
med hjälp av de tre historiedidaktiska ledmotiven och det teoretiska per-
spektivet. Kapitel IV behandlar perioden mellan 1942-1970, och i kapitel 
V är det perioden mellan 1971-2004 som blir analyseras. Kapitel VI äg-
nas åt att summera och diskutera studiens resultat. Till sist kommer jag i 
det avslutande kapitlet att ge förslag på hur mina resultat kan vara be-
hjälpliga i det fortsatta samtalet om historieämnets plats i svensk utbild-
ning.  
 



31 
 

Kapitel II – Metod, teoretiskt perspektiv och 
frågeställningar 

Den amerikanska etikern Jeffery Stout konstaterar i ett sammanhang att 
”preoccupation with method is like clearing your throat: it can go on for 
only so long before you lose your audience”.47

Metod 

 Diskussioner om avhand-
lingars metodfrågor och teoretiska perspektiv löper alltid en risk att svälla 
i volym och kan leva sitt eget liv skilt från den fortsatta undersökningen. 
I sämsta fall får de ett egenvärde. I detta kapitel diskuteras de vägval och 
perspektiv som varit vägledande för arbetet med och utformningen av 
denna studie. Ambitionen är att synliggöra avhandlingens arbetssätt och att 
därigenom rimliggöra dess upplägg och sättet på vilket slutsatser dras. På 
så sätt skapas möjligheten att ytterligare pröva och fortsättningsvis pro-
blematisera forskningsresultaten. Metodfrågorna som behandlas berör 
materialanalysen, samt vilka övertygelser av hermeneutisk art och vilka 
mer konkreta vägval som bidragit till att forma avhandlingen. Diskussio-
nen om avhandlingens teoretiska perspektiv kommer att ha fokus på att 
klargöra hur utbildningsfilosofier har använts som ett teoretiskt perspek-
tiv på argumentationen i HLFÅ. Till sist kommer avhandlingens fråge-
ställningar att anges och förklaras i ljuset av det hittills sagda. 

Som framgått av kapitel I är argumentationen i HLFÅ föremålet för 
denna studie, och att min analys av argumentationen struktureras med 
hjälp av tre ledmotiv som hämtats ur den historiedidaktiska forskningen. 
Men hur har arbetsprocessen sett ut? Nedan redogörs för tillvägagångs-
sättet för denna studie. Sedan följer ett avsnitt i vilket studiens herme-
neutiska förhållningssätt beskrivs. Därefter diskuteras vad det innebär att 
ha ett ”avsändarperspektiv” på analysen av argumentationen i HLFÅ. 
Slutligen kommer något sägas om den periodindelning som legat till 
grund för de två analyskapitlen. 

                                                           
47 Stout 1988, s 163 
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Tillvägagångssätt 

 

Arbetet med materialgenomgångarna har styrts av en uppdelning av in-
nehållet i HLFÅ i tre kategorier: (1) artiklar, (2) årsberättelse (eller mot-
svarande) och (3) recensioner. I initialskedet av forskningen var det un-
dersökningen av argumentationen i artiklarna och årsberättelserna som 
var i fokus.48

 

 Det är ur analysen av dessa två första materialkategorier 
som de tre historiedidaktiska ledmotiven har växt fram. Eftersom delarna 
med recensioner är så omfattande i omfång har detta material använts 
för att i efterhand belysa de argumentationslinjer som urskiljts material-
grupp ett och två. Detta betyder att recensionerna i denna studie har haft 
ett underordnat förhållande till artiklarna och årsberättelserna.  

Det finns två anledningar till att vid genomläsningarna underordna recen-
sioner artiklar och årsberättelser. För det första är recensionerna oftast 
inte skrivna på ett argumentativt sätt. Genomgången av denna typ av ma-
terial behöver därför enligt min bedömning vägledas av tydliga kategorier 
för att kunna urskilja vad som är värt att notera. Förmågan att kunna 
”läsa mellan raderna” i mindre tydligt argumenterande text är beroende av 
att läsaren använder sig av tydligare riktlinjer vid läsningen. I denna studie 
handlar det om att bruka de tre historiedidaktiska ledmotiven som analy-
tiska kategorier och utbildningsfilosofier som teoretiskt perspektiv. Efter-
som både artiklarna och årsberättelserna innehåller mer tydlig argumenta-
tion av sådant slag har de således fått företräde i analysprocessen. För det 
andra är recensionsmaterialet i HLFÅ mycket omfattande. I vissa num-
mer av HLFÅ utgör de så mycket som upp till 40 och 50 % av själva in-
nehållet. Detta är ytterligare en orsak till att bygga undersökningen på te-
man som mejslats fram ur årsberättelser och artiklar. Att börja med att 
undersöka ett omfattande material utan att veta vad som är intressant att 
leta efter framstod i inledningen av forskningsprocessen som en orimlig-
het. Rent konkret har det inneburit att de stora genomgångarna av recen-
sionsmaterialet skett under de senare delarna av excerperingen. 

                                                           
48 I Hallenius 2005, s 93-109, har jag tidigare gett exempel på vad en läsning av 
enbart årsberättelserna ger vid handen. Den diskussion som där förs visar att 
många av de metodologiska ansatser jag då laborerade med senare i processen 
reviderats eller helt övergivits.  
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Styrkan med detta tillvägagångssätt är som jag ser saken att större argu-
mentationslinjer urskiljs med hjälp av ett material som är just tydligt ar-
gumentativt orienterat. Recensionerna i HLFÅ har genomgående karak-
tären av att vara information om god litteratur, mer än att erbjuda en kri-
tisk fackgranskning. I den löpande redovisningen av forskningsresultaten 
tilldelas enligt detta tillvägagångssätt recensionerna funktionen att vara 
”belysande” eller ”förstärkande” i relation till de historiedidaktiska led-
motiven. En svaghet med detta sätt att genomföra studien är dock att det 
som kan sägas vara specifika eller avvikande inslag i recensionerna av in-
tresse för undersökningen tenderar att skymmas när materialet läses med 
de tre historiedidaktiska ledmotivens som utgångspunkt. Detta är en 
möjlig invändning mot mitt metodologiska vägval, men förlusten av vissa 
nyanser i recensionerna på grund av ambitionen att jobba med generali-
seringar från artiklar och årsberättelser vägs upp av möjligheten att tidigt 
i analysprocessen skapa precisering av med hjälp av analytiska kategorier.  

Till sist bör något sägas om användningen av läroplaner och skolpolitiskt 
utredningsmaterial i denna avhandling. Denna typ av material har här an-
vänts på samma sätt som recensionerna. I samband med analyserna av de 
tre historiedidaktiska ledmotiven har dessa texter används enbart för att 
ytterligare kontextualisera vissa inslag i argumentationen. De ovan angiv-
na styrkorna och svagheterna när det gäller tillvägagångssättet gäller såle-
des även bruket av den sistnämnda typen av texter i denna studie.  

Utgångspunkt – ett hermeneutiskt förhållningssätt till HLFÅ 

Analysen av argumentationen i HLFÅ har vägletts av ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. I vid mening är hermeneutik en filosofi om människan 
och hennes förhållande till verkligheten. Som sådan innehåller den både 
teori och metod, men även perspektiv på kunskap och människan.49 Med 
det sagt kan här en distinktion göras. Det som fortsättningsvis kommer 
att sägas om hermeneutik i detta avsnitt handlar om att precisera det 
metodologiska förhållningssätt som väglett analysen av textmaterialet. 
Hermeneutik som mer omfattande teoribildning är alltså inte föremålet 
för intresset.50

 
 

                                                           
49 För forskning inom Pedagogiskt arbete med hermeneutiska ansatser, se 
Holmgren 2006; Öberg Tuleus 2008; Knutas 2008. 
50 För en introduktion till hermeneutik som teori, se Ödman 2007, s 21-108.  
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Texterna är enligt denna studies hermeneutiska förhållningssätt frigjorda 
från författarna och därmed är de självständiga objekt som kan tolkas i 
en mängd olika riktningar. Meningen kan därför sägas ligga framför tex-
terna.51 Den franske filosofen Paul Ricoeur talar om att en text är ut-
trycket för en dubbel frånvaro: ”Läsaren är frånvarande i skrivandet, för-
fattaren är frånvarande i läsningen”.52 Poängen med det påståendet är in-
te att öppna upp för en total nihilism. I det här perspektivet är texterna 
inte i avsaknad av sammanhang eller mening. Istället är det en fråga om 
att rimliggöra tanken att tolkning innebär att själva läsningen är medska-
pande till textens mening. För att återigen tala med Ricoeur: ”Läsningen 
markerar förverkligandet av textens semantiska möjligheter”.53

 

 Här bör 
dock ett förtydligande göras. I denna studie kommer i analysen hänsyn 
tas till vem som skrivit vad. Under vissa perioder har ett antal personer, 
inte minst i recensionsavdelningen, på ett avgörande sätt präglat det ma-
terial som undersökts. När så är fallet har dessa tydligt angetts i redovis-
ningen. Likaså har ordförandena i föreningen vid ett antal tillfällen skrivit 
artiklar som jag valt att kalla för ”linjetal”. Dessa har i undersökningen 
uppmärksammats på ett särskilt sätt därför att de kan förmodas tydligt 
representera den position som HLFÅ i egenskap av aktör på den offent-
liga arenan förväntas driva. Detta innebär att min hermeneutiska ut-
gångspunkt inte osynliggör författarrösten. Däremot kommer fokus i 
studiens framställning framför allt att ligga på att analysera och diskutera 
större argumentationslinjer.                 

Inom ramen för denna studie innebär vidare den hermeneutiska utgångs-
punkten att arbetets vägletts av uppfattningen att det är skillnad mellan 
läsning som ”ingrepp” och läsning som ”övergrepp”. Vid läsningen av 
HLFÅ har det tveklöst begåtts ingrepp i materialet. Analysen av texterna 
har strukturerats med hjälp av de teman och frågor som växt fram ur 
läsningen av historiedidaktisk forskning. Jag vill inte ge sken av att de tre 
ledmotiven har legat latenta i texterna och bara väntat på att bli upptäck-
ta av en forskarstuderande. Istället har denna studies utformning byggt 
på att ett ingrepp har gjorts i den meningen att historiedidaktisk forsk-
ning har fungerat strukturerande vid tolkningen. Tolkningen har sedan 

                                                           
51 För en utförligare diskussion om ”världen framför texten”, se Kristensson 
Uggla, s 285-315. 
52 Ricoeur 1988, s 34.  
53 Ricoeur 1988, s 55.  
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ytterligare styrts i vissa banor utifrån valet att låta avhandlingens teoretis-
ka perspektiv fungera frågegenererande. Men allt detta som nämnts är in-
te samma sak som att begå ett övergrepp. När läsningen av en text söker 
sin legitimitet genom att slå fast att endast en metod för läsningen är den 
gångbara, eller att enbart en tolkning är den möjliga, då har läsningen an-
tagit formen av övergrepp. Likaså är det ett övergrepp att åberopa kun-
skap om ”ursprunglig intention” för att på så sätt hävda det egna forsk-
ningsresultatets monopol.   
 
Det är dock viktigt att påpeka att detta inte är en argumentation för me-
todologisk godtycklighet. All läsning är enligt detta perspektiv tolkning, 
och att tolka är i sin tur alltid ett ställningstagande. Tolkning handlar om 
att aktivt frilägga och tilldela mening åt det som skall tolkas. Genom mitt 
ingrepp i materialet gör jag anspråk på att med denna studie lämna ett 
välgrundat bidrag till den fortsatta tolkningen av argumentationen i 
HLFÅ för historieämnets ställning i den svenska skolan. Däremot har 
övergrepp undvikits på det sättet att ingen slutgiltighet har hävdats vare 
sig det gäller forskningsansatsen, metoden, teoretiska perspektiv eller re-
sultaten som kommer att presenteras. I linje med denna intention har 
genomgångarna i kapitel IV och kapitel V försetts med många citat från 
källorna. Att flitigt citera är enligt min uppfattning ytterligare ett sätt att 
öka möjligheterna för intersubjektiv prövbarhet av studien.      

Avgränsningar – avsändarperspektiv på argumentationen i HLFÅ 

Texter produceras i oändlig mängd i alla moderna samhällen. I grunden 
är denna produktion alltid ett uttryck för att någon eller några vill kom-
municera med andra.54 HLFÅ betraktas och behandlas i denna avhand-
ling som en del av denna vilja till kommunikation. Årsskrifterna ses som 
ett ”statement”. När en ämnesförening lägger kraft på att regelbundet 
publicera en årsskrift är detta ett av sätten på vilket man kan visa att äm-
net är en viktig kraft i det svenska utbildningsväsendet. I Konstens regler: 
Det litterära fältets uppkomst och struktur (2000) hävdar den franske sociolo-
gen Pierre Bourdieu att ”en tidskrifts innehållsförteckning är en presen-
tation av dess symboliska kapital och ett politiskt och religiöst ställnings-
tagande”.55

                                                           
54 Bergström & Boréus 2005, s 13.   

 Med detta i minne kommer HLFÅ att fortsättningsvis att kal-

55 Bourdieu 2000, s 391.   
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las för ”ett argumentativt sammanhang”. Att HLFÅ blev till och fortfa-
rande publiceras tolkas här som ett uttryck för ambitionen att skapa en 
plattform för ställningsstaganden i diskussionen om historieämnets roll i 
det svenska skolsystemet. Analysen kommer därför att ta hänsyn till in-
nehållet i argumentationen men uppmärksamhet kommer, när det upp-
fattas lämpligt, även att riktas mot årsskriftens utformning och samman-
sättning. I det som följer nedan kommer denna avhandlings avsändarper-
spektiv att preciseras närmare.  
 
Enligt historikern Cecilia Trenter, som i sin avhandling undersöker histo-
riska tidskrifter i Sverige, Danmark och Norge, kan en vetenskaplig tid-
skrifts roll ses som en del av institutionaliseringen av forskningen som en 
kollektiv verksamhet. Tidskriften antas i Trenters studie vara en viktig 
del av det akademiska ämnets uppbyggnad och den ”kognitiva disciplin-
bildningen”.56 Även om inte alla förhållanden är direkt överförbara är det 
tydligt att HLFÅ förväntats fylla en liknande funktion som historiska tid-
skrifter, genom att skapa legitimitet för historieämnet i den svenska sko-
lan. Religionshistorikern Karin Sjögren har studerat tidskriften Judisk krö-
nika. Hon konstaterar att användningen av moderna media, dit tidskrifter 
räknas, är underrepresenterad i den religionshistoriska forskningen. Sjö-
gren anger tre skäl till denna situation. För det första blir tidskrifter lätt 
oöverskådliga med tanke på vilka volymer de ofta produceras i. För det 
andra är tidskriften rent genremässigt en hämningslös blandning av stort 
och smått, information och ren propaganda. För det tredje är det ofta 
svårt att upprätthålla en tydlig distinktion mellan vad som är redaktionellt 
material och texter från andra skribenter.57

 

 Det går ingen rak linje mellan 
denna studie och Sjögrens. Däremot kan sägas att mina studier av argu-
mentationen i HLFÅ inte skulle ha blivit vad den är om inte undersök-
ningen tydligt avgränsats just därför att materialgenomgången hela tiden 
försvårats av de ovan angivna skälen.  

Det är alltså som en hjälp med avgränsning som avsändarperspektivet 
har fungerat i denna studie. I kommunikationskedjan finn alltid: (a) av-
sändare, (b) berättare/innehåll och (c) den tilltänkta mottagaren.58

                                                           
56 Trenter 1999, s 47.  

 I en 
grundläggande mening står naturligtvis alla tre leden i kommunikations-

57 Sjögren 2001, s 17-18.  
58 Bergström & Boréus 2005, s 23-33; Nordgren 2006, s 41-48. 



37 
 

kedjan i förbindelse med varandra. Det är enbart av analytiska skäl som 
en åtskillnad mellan de tre leden upprättas. En avsändarorienterad tolk-
ning skjuter då i förgrunden frågorna: Med vilken avsikt kommuniceras 
budskapet/innehållet? Vilket behov av legitimitet/bekräftelse hos avsän-
daren uttrycker innehållet/budskapet? Det är vad avsändarna kommuni-
cerar genom argumentationen som kommer att vara föremål för analy-
sen. Innehållet kommer att stå i fokus men då och då kommer även upp-
märksamhet att riktas på det argumentativa sammanhangets utformning.   
 
För denna studie har detta metodologiska förhållningssätt inneburit föl-
jande. HLFÅ undersöks utifrån uppfattningen att det är fruktbart att se 
årsskriften som en materialiserad del av en intressegrupps önskan att ska-
pa och söka legitimitet för ett undervisningsämne. Den avgörande skill-
naden, i förhållande till Trenters avhandling, är i vilken nivå av utbild-
ningssystemet legitimiteten för historieämnet söks. Eftersom innehållet 
analyserats ur ett avsändarperspektiv görs inga anspråk på att säga något 
om receptionen. Tolkningsprocessen har utformats på ett sådant sätt att 
det primära intresset riktats mot den samlade bilden av avsändarnas ar-
gumentation för historieämnets ställning i den svenska skolan. Ett kon-
kret uttryck för detta arbetssätt är att det i kapitel IV och kapitel V gjorts 
bruk av så kallade ”samlingsnoter”. Stora materialmängder redovisas 
ihopsamlade för att åskådliggöra mer övergripande tendenser i argumen-
tationen.  
 
Denna avhandling är alltså inte en receptionsstudie. I kapitel III, kapitel 
IV och kapitel V kommer ett antal bakgrundsteckningar att återfinnas. 
Sjögrens påpekande att det i tidskrifter blandas högt och lågt gäller även 
HLFÅ. Som språkrör för ämnesföreningen är produkten ett härbärge för 
flera olika genrer. Därmed blir frågan om vad som skall kontextualiseras 
aktuell. Avsändarperspektivet har här fungerat som en avgränsande prin-
cip för dessa bakgrunders utformning. Argumentationen i HLFÅ kom-
mer att företrädelsevis relateras till de utbildningshistoriska sammanhang 
som möjliggör en fördjupad förståelse av huvuddragen i argumentatio-
nen. Varken enskilda skribenters liv eller det organisatoriska samman-
hangets betingelser kommer att bli föremål för mer ingående bakgrunds-
beskrivningar. Inte heller kommer de statliga styrdokumentens tillkomst-
historia att kommenteras eller problematiseras. Den typen av material 
kommer, som redan sagts, enbart att figurera i den mån de kastar ytterli-
gare ljus över någon del av argumentationen som analyseras.  
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Avhandlingens periodindelning  

Eftersom genomgången av HLFÅ är uppdelad på två perioder: den för-
sta perioden sträcker sig från 1942 till och med 1970, den andra perioden 
börjar 1971 och slutar 2004, skall här tre skäl anges för denna periodin-
delning.  
 
Det första skälet att bruka periodindelningen hämtat från utbildningshis-
torikern Gunnar Richardson, handlar om att göra rättvisa åt den institu-
tionella faktor som ett skolsystem i förändring utgör.59 Utbildningen ge-
nomgår, enligt Richardson, två större omvandlingar under 1900-talet. 
Från år 1900 fram till och med 1970 sker en successiv vidgning av det 
svenska skolsystemet. De genomgripande förändringar av skolsystemet 
som skisserades och påbörjades direkt efter andra världskrigets slut var 
färdiga omkring 1970. Den nya grundskolan och den samlade gymnasie-
skolan hade etablerats i de former som känns igen i skrivande stund.60

 

 
Den andra perioden av omvandling som Richardson urskiljer sträcker sig 
från 1970 fram till och med 2005. Både grundskolan och gymnasiesko-
lans organisering blir under dessa år föremål för genomgripande reform-
arbeten. Ett rimligt antagande är att de utbildningshistoriska förändrings-
processerna alltid, mer eller mindre, påverkar argumentationen som förs 
i HLFÅ. Analysen av argumentationen i HLFÅ har alltså periodiserats på 
ett sådant sätt att de avgörande förskjutningarna i skolsystemet blir yttre 
referenspunkter i framställningen. Med dessa referenspunkter ges ytterli-
gare möjligheter att kommentera och diskutera den typ av kontinuitet 
och diskontinuitet i argumentationen som har att göra med skolsystemets 
omvandling.  

Ytterligare ett skäl till varför analysen av HLFÅ delats upp i två perioder, 
som i det närmaste är identiska med Richardsons periodindelning, är att 
en period av 62 år är tillräckligt lång för att möjliggöra en intressant dis-
kussion om förändringar över tid i argumentationen. Startåret motiveras 
av att det var det året som HLFÅ började publiceras. Att slutåret blivit 
2004 beror på att det var då den svenska riksdagen fattade beslut om att 
historieämnet skulle bli kärnämne på gymnasiet. De yttre gränserna på 
studien uttrycker alltså ambitionen att följa argumentationen för historie-

                                                           
59 Richardson 2004, s 95-241. 
60 Richardson 2004, s 97. 
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ämnet från den initiala mobiliseringen fram till dess att en symbolisk se-
ger vunnits för saken. Samtidigt skall det sägas att detta var en reform 
som kom av sig. Det som skulle ha blivit ”Gy-07” lades på is i och med 
den borgerliga valsegern 2006. Istället tillsattes en ny utredning i vars be-
tänkande historieämnet kom att tilldelas statusen ”gymnasiegemensam-
ma ämnen”, det vill säga ett av de ämnen som alla gymnasieelever skall 
studera. (SOU 2008:27) Från och med hösten 2011 kommer de nya äm-
nesplanerna för historieämnet på gymnasiet att vara i bruk.          
 
Det tredje skälet till att följa denna periodindelning är av materialspecifik 
art. Den första perioden täcker hela den process som kulminerade i att 
historieämnet skiljdes från samhällsläran. Även om den faktiska bodel-
ningen mellan ämnena först skedde på försök under 1950-talet och sedan 
blev manifesterad i och med införandet av grundskolan 1962, är det in-
tressant att se om och i så fall hur detta satt sina spår i HLFÅ. Den andra 
perioden sammanfaller i stort med den tid då det brukar talas om ett ökat 
intresse för historia i det svenska samhället. Allt från den politiska radika-
liseringen med en marxistisk historiesyn, hembygdsrörelsen och de ökade 
intresset för ”tredje världens” historia, förnekandet av förintelsen och de 
växande invandrargruppernas krav på att få synliggöra sin historia, åter-
aktualiserade under dessa år historiens vikt och värde. Genom att av-
gränsa den andra perioden till 1971-2004 blir det möjligt att ta hänsyn till 
dessa rörelsers eventuella påverkan på argumentationen i HLFÅ.  
 
Avhandlingens periodisering är alltså inspirerad av ett utbildningshisto-
riskt betraktelsesätt. 

Utbildningsfilosofier som teoretiskt perspektiv 

För att blottlägga positioner i argumentationen för historieämnets ställ-
ning i den svenska skolan har i denna avhandling utbildningsfilosofier 
använts som teoretiskt perspektiv. Analysen av argumentationen har som 
redan nämnts struktureras med hjälp av tre historiedidaktiska ledmotiv. 
Vidare har det sagts att metoden för analysen har varit ett hermeneutiskt 
betraktelsesätt av HLFÅ och att studien avgränsats med hjälp av ett av-
sändarperspektiv. Användningen av det teoretiska perspektivet kan liknas 
vid bruket av ett sökarljus. Likt en ljuskägla som lyser upp en mörk natt-
himmel eller en grumlig havsbotten i sökandet efter ett önskvärt objekt, 
så fungerar det teoretiska perspektivet för att synliggöra positioner i ar-
gumentationen. Alla teoretiska perspektiv gör det möjligt att se somligt 
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medan annat blir svårare eller direkt omöjligt att få syn på. Med teoretis-
ka perspektiv är det som den brittiska konsthistorikern John Berger har 
sagt: ”We only see what we look at. To look is an act of choice”.61

Introduktion till utbildningsfilosofier  

 I detta 
avsnitt redogörs för hur utbildningsfilosofier kommer att fungerar som 
denna avhandlings sökarljus. Först ges en introduktion till utbildningsfi-
losofier. Sedan följer en genomgång i vilken det teoretiska perspektivet 
operationaliseras för att fungera inom ramen för denna studie.  

Inledningsvis skall ett terminologiskt klargörande göras. Filosofi om ut-
bildning är inte samma sak som utbildningsfilosofier. Den amerikanska 
filosofen Nel Noddings demonstrerar i Philosophy of Education (2007) hur 
klassiska pedagogiska frågor kan studeras ur ett filosofiskt perspektiv. I 
Pedagogisk filosofi (1994) ger den svenska pedagogen Christer Stensmo ett 
exempel på en liknande approach i vilken han hävdar att alla grundläg-
gande filosofiska frågor även utgör fundamentet för all pedagogisk verk-
samhet. I båda fallen handlar det om att visa att filosofin är en resurs när 
det gäller att hantera utmaningarna inom pedagogiken. Noddings formu-
lerar saken på följande sätt: ”Philosophy of education is the philosophi-
cal study of education and its problems”.62

 

 Men vad skiljer då filosofi om 
utbildning från utbildningsfilosofier? Denna introduktion inleds med att 
några av huvuddragen i teoribildningen rörande övertygelser om skolsys-
temets utformning skissas. Sedan följer en diskussion av vad det innebu-
rit att utbildningsfilosofierna gått från att ha varit en mer konfliktoriente-
rad teoribildning till att mer fungera som ett deskriptivt analysredskap. 

Rent historiskt har utbildningsfilosofierna särskilt mejslats fram som ett 
specifikt teoretiskt perspektiv för att analysera debatten om skolans roll i 
det amerikanska samhället under 1900-talet. Inte minst kom det i mångt 
och mycket att handla om att benämna och därmed urskilja olika reak-
tioner på den då framväxande reformpedagogiken.63

                                                           
61 Berger 1972, s 8.  

 Detta perspektiv i 
händerna på den amerikanska pedagogen Thedor Brameld har formen av 
en konfliktteori. Eftersom Bramelds Patterns of Educational Philosophy: A 
Democratic Inerpretation (1950) både kan sägas vara ett centralt verk för 

62 Noddings 2007, s xiii.   
63 Englund 2005 (1986), s 224-229.   
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detta teoretiska perspektiv och att den haft en framskjuten roll i pedago-
gen Tomas Englunds forskning, skall här något ytterligare sägas om hu-
vuddragen i Bramelds resonemang. I och med att detta bara är ett första 
exempel kommer framställningen fokusera på att ge en övergripande bild 
av utbildningsfilosofiernas övertygelser rörande utbildningssystemets ut-
formning. Vad utbildningsfilosofier kan fylla för funktion i en analys av 
argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet 
blir föremål för diskussion i nästa avsnitt.  
 
Brameld urskiljer fyra utbildningsfilosofier. Dessa är: (1) Progressivism, 
(2) Essentialism, (3) Perennialism, (4) Rekonstruktivism. Med progressi-
vism avses övertygelsen att utbildningssystemet spelar en avgörande roll 
för landets sociala framåtskridande. För att utbildningen skall kunna säga 
något om vad som skall hända och ge en grund för fortsatt kulturell ut-
veckling krävs att utgångspunkten tas i det ständigt pågående nuet.64

 
  

Essentialism beskrivs som en i grunden konservativ övertygelse rörande 
utbildningssystemet. Detta tar sig uttryck i en stark betoning på att de 
etablerade utbildningsinstitutionerna och deras ämnesindelningar är till-
förlitliga och därmed viktiga att slå vakt om.65 Vidare sägs det om peren-
nialismen att den bygger på ett reaktionärt sätt att betrakta utbildnings-
systemet. Grundantagandet inom denna utbildningsfilosofi är att utbild-
ning måste utformas som en reaktion på samtidens misslyckanden, ge-
nom att istället lyfta fram tidlösa principer och riktlinjer för utbildning 
som gett sig till känna i alla stora kulturer genom alla tider.66 Till sist 
framhålls att rekonstruktivismen delar många av progressivismens cen-
trala tankegångar, men samtidigt går bortom dessa på ett antal avgörande 
punkter. Där progressivismen har ett mer öppet förhållningssätt till de-
mokratiseringen av samhället genom skolsystemet, betonas inom rekon-
struktivismen istället att utbildning skall vara distinkt orienterad mot 
framtiden. Utbildningssystemet måste utformas på ett sådant sätt att det 
medverkar till att förhindra ytterligare internationella katastrofer och bi-
drar till en kulturell renässans.67

Så här långt kan det alltså sägas att utbildningsfilosofierna som teoretiskt 
  

                                                           
64 Brameld 1950, 151-152.   
65 Brameld 1950, s 287. 
66 Brameld 1950, s 290-291. 
67 Brameld 1950, s 523.  
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perspektiv synliggör olika positioner i debatten rörande det önskvärda 
utformandet av ett lands skolsystem. Men det som är utmärkande för 
Brameld, och som även delvis återkommer hos Englund, är som redan 
antytts att detta teoretiska perspektiv är en konflikteori. Med det avses att 
detta teoretiska perspektiv tar sin utgångspunkt i att det råder konflikter i 
samhället. Det i sin tur innebär att bruket av utbildningsfilosofier i dessa 
båda fall inordnats i en tydlig agenda.  
 
Hos Brameld beskrivs perennialism som en ”farlig utbildningsfilosofi” 
med motiveringen att den har kapacitet att relativisera eller omintetgöra 
målet att demokratisera samhället med hjälp av skolsystemet.68 Bramelds 
bok kan sägas vara utformad som en appell att rekonstruktivismen borde 
vara den utbildningsfilosofi som skulle vägledda utformandet av det 
amerikanska skolsystemet i början av 1950-talet.69 Englund konstaterar i 
ett sammanhang att diskussionerna som förts i anslutning till de svenska 
skolreformerna under senare delen av 1980-talet och i början av 1990-
talet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv kan ses som ett spänningsfält 
där den huvudsakliga kampen stått mellan essentialism och progressi-
vism. I ljuset av detta menar han sedan uppfattningen att rekonstrukti-
vismen utgör ett alternativ till ”blockeringen” som motsättningen mellan 
de två nyss nämnda utbildningsfilosofierna skapar.70

 
  

Utbildningsfilosofier som teoretiska perspektiv har alltså både utformats 
och använts för att synliggöra, ta ställning i och försöka finna lösningar 
till konflikter i debatten rörande utformningen av det amerikanska och 
svenska utbildningssystemen. Men det bör även sägas att Englund pend-
lar i sin användning av utbildningsfilosofierna. Å ena sidan brukas det 
som en utgångspunkt för en normativ diskussion, å andra sidan används 
det som en teoretisk referenspunkt. Det sistnämnda bruket demonstreras 
framför allt i de forskningsresultat som redovisas hos Englund.71

 
 

Senare bruk av detta teoretiska perspektiv på svensk mark har nedtonat 
eller helt gjort avsteg från det grundläggande konfliktperspektivet. I re-

                                                           
68 Brameld 1950, s 293.   
69 Brameld 1950, s 621-700. 
70 Englund 1998, s 5-6.   
71 För ytterligare ett exempel på Englunds användning av utbildningsfilosofierna 
som en teoretisk referensram, se Englund 1997, s 120-145. 
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dan nämnda bok av Stensmo presenteras utbildningsfilosofierna främst 
som en aspekt av filosofi om utbildning. Utbildningsfilosofier beskrivs 
vidare som ett perspektiv inom vilket fokus läggs på läroplaner och un-
dervisning.72 Men ingen av utbildningsfilosofierna framhålls som mer 
önskvärd än någon annan. Däremot påpekar Stensmo att den ameri-
kanska debatten, i likhet med den svenska, har rört sig i spänningen mel-
lan framför allt essentialism och progressivism.73 När det gäller svenska 
förhållanden rörande läroplaner sett ur ett utbildningsfilosofiskt perspek-
tiv konstaterar Stensmo följande: den första svenska läroplanen Lgr 62 
var essentialistisk till sin karaktär, inte minst med ett högstadium som var 
baserat på realskolans struktur. De följande läroplanerna Lgr 69 och Lgr 
80 hade en mer progressivistisk karaktär med sin utgångspunkt i elever-
nas intresse samt ambitionen att organisera undervisningen på ett mer 
ämnesövergripande sätt. Lpo/Lpf 94 innebar en återgång till en essentia-
lism med basfärdigheter och teoretiska läroämnen i fokus.74

 
  

I avhandlingen Mellan retorik och praktik: En ämnesdidaktisk och läroplansteo-
retisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gym-
nasiereformen 1994 (2008), ger ämnesdidaktikern Edmund Knutas exempel 
på ett likartat sätt att använda utbildningsfilosofier. I Knutas studie be-
skrivs utbildningsfilosofierna som ett av flera redskap för att diskutera 
olika uppfattningar om ämnet hos verksamma lärare i svenska. När 
forskningsresultaten sedan analyseras med utbildningsfilosofierna funge-
rar de inte som redskap för att driva en position mot en annan. Istället 
påminner Knutas användning av det teoretiska perspektivet om Stens-
mos förhållningssätt.75

 

 Båda är mest intresserade av att använda utbild-
ningsfilosofierna för att synliggöra det faktum att det finns olika positio-
ner i diskussionen. Av det som följer fortsättningsvis i detta kapitel kom-
mer det att framgå att även denna studie fortsätter i den forskningstradi-
tionen.  

Så här långt har filosofi om utbildning skiljts från utbildningsfilosofier. 
Vidare har några av huvuddragen i det utbildningsfilosofiska perspektivet 
framväxt och innehåll skissats. Detta ledde i sin tur över till konstateran-

                                                           
72 Stensmo 1994, s 200. 
73 Stensmo 1994, s 203. 
74 Stensmo 1994, s 204.   
75 Knutas 2008, s 98.   
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det att en förskjutning skett när det gäller bruket av denna teoribildning 
inom svensk pedagogisk forskning.  

Operationaliseringen av utbildningsfilosofier 

I detta avsnitt skall det utbildningsfilosofiska perspektivet operationalise-
ras. Först görs några strukturella klargöranden rörande de två sätt på vil-
ka perspektivet kommer att brukas i denna studie. Efter det följer en när-
mare förklaring av de fyra utbildningsfilosofierna, då med avseende på 
hur de använts för att analysera en argumentation för historieämnets 
ställning i det svenska utbildningsväsendet som förts i HLFÅ mellan 
1942-2004.  
 
Denna avhandlings teoretiska utgångspunkt är alltså att det är fruktbart 
att analysera de olika argumentationslinjerna i HLFÅ som uttryck för att 
ett tolkningsutrymme av utbildningsfilosofisk karaktär tagits i anspråk. 
Englund påpekar att det i den svenska utbildningshistorien under 1900-
talet saknas en utförlig och kontinuerlig utbildningsfilosofisk diskus-
sion.76 Detta är en avsaknad som, enligt hans sätt att resonera, osynlig-
gjort att olika grupper på olika sätt använt sig av ett tolkningsutrymme av 
”utbildningsfilosofisk” karaktär när det gällt diskussionen om skolans 
medborgerliga och politiska bildning och fostran.77

 

 Ytterligare en teore-
tisk utgångspunkt är att ett tolkningsutrymme aldrig är en fråga om an-
tingen eller. Istället uppvisar det alltid enligt min uppfattning samexisten-
ser och överlappningar och inte minst förändringar över tid. Därför 
kommer denna studie att bryta med det slags bruk av utbildningsfilosofi-
erna, som kan liknas vid att följa en på förhand utstakad bana som leder 
fram till att en av filosofierna är den mest önskvärda. När slutdiskussio-
nen förs i denna avhandling sker det istället utifrån att utbildningsfiloso-
fierna brukas som en referensram för en fortsatt diskussion.  

Under arbetets gång har det visat sig fruktbart att använda detta teoretis-
ka perspektiv för att fördjupa analysen av olika positioner i argumenta-
tionen av de tre historiedidaktiska ledmotiven. Rent skrivtekniskt får det-
ta ett antal konsekvenser. I den historiska analysen av argumentationen i 
HLFÅ används utbildningsfilosofierna för att synliggöra olika positioner 

                                                           
76 Englund 2005 (1986), s 223.   
77 Englund 2005 (1986), s 224.   
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i argumentationen för historieämnets koppling till akademin, historieäm-
nets samhällsorienterande potential och historieämnets fredsfostrande 
uppgift. Det betyder att detta teoretiska perspektiv fungerat som fråge-
genererande i relation till den deskriptiva behandlingen av argumentatio-
nen som strukturerats med hjälp av de tre historiedidaktiska ledmotiven. 
Noteringar om på vilka sätt argumentationen i HLFÅ tar i anspråk det 
utbildningsfilosofiska tolkningsutrymmet vävs kontinuerligt in i fram-
ställningen i kapitel IV och V. Likaså uppmärksammas huruvida spän-
ningar mellan olika utbildningsfilosofiska positioner återfinns i materia-
let.  
 
I det som följer nedan skall därför ett antal exempel ges på hur utbild-
ningsfilosofierna har igenkänts på en retorisk nivå. När argument fort-
sättningsvis i analysen räknas till den ena eller andra utbildningsfilosofis-
ka positionen är det därför att de uppfyllt kraven på nedanstående be-
skrivning. Denna stipulering tar sin utgångspunkt i en översikt gjord av 
Englund gällande ett utbildningsfilosofiskt sätt att beskriva synen på 
historia som skolämne.78

 

 Men i genomgången har jag tillfogat en tydliga-
re åtskillnad mellan de olika utbildningsfilosofiernas ”historieämnets bas” 
och ”betoning”. Historieämnets bas anger den grundläggande övertygel-
sen som ligger till grund för de olika utbildningsfilosofiska sätten att se 
på skolämnet historia. Grovt kan beskrivningarna av basen sägas sam-
manfalla med den ovan gjorda genomgången av hur utbildningsfilosofi-
erna enligt Brameld uttrycker olika uppfattningar om det önskvärda ut-
formandet av ett lands utbildningssystem. Betoningen pekar istället ut så-
dana inslag i argumentationen som är mer materialspecifika till sin karak-
tär men som förs i linje med basen. 

Schematiskt uppställt är de retoriska kännetecknen på utbildningsfiloso-
fierna följande: 
 
Progressivism  
Historieämnets bas:
en bearbetning av nuet är avgörande för ämnets legitimitet – en övning i ”indi-
rekt sociologi”, det vill säga att lära sig ett öppet förhållningssätt till ett föränder-
ligt samhälle  

  

 
Betoning

                                                           
78 Englund 2005 (1986), s 229-243.   

:  
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framhåller problembaserat lärande och integration mellan skolämnen som cen-
trala inslag i en god ämnesundervisning, viktigt att undvika att det förflutna blir 
”en tillflykt”, framtiden skall hållas öppen   
 
Essentialism 

den akademiska disciplinen metoder och gränsdragningar är avgörande för äm-
nets legitimitet – en övning i vad som för tillfället uppfattas vara ett vetenskap-
ligt förhållningssätt  

Historieämnets bas: 

framhåller ämnets särart och koppling till akademin som viktigt, ämnesinnehållet 
förväntas i hög grad motsvara universitetsdisciplinens uppbyggnad  

Betoning: 

 
Perennialism 

förmågan att förmedla humanistisk bildning avgörande för ämnets legitimitet – 
en övning i att behandla ”de eviga frågorna” 

Historieämnets bas: 

framhåller ämnets förmåga att bevara och föra vidare kunskaper om ”klassiska 
perioder” i mänsklighetens historia, att lärarens personliga moraliska egenskaper 
är avgörande för en god ämnesundervisning   

Betoning:  

 
Rekonstruktivism  

förmågan att förbereda framväxande släkten för ett aktivt demokratiskt medbor-
garskap avgörande för ämnets legitimitet – en övning i demokratiska förhåll-
ningssätt och förberedelser för deltagande i socialt reformarbete  

Historieämnets bas:  

Betoning
framhåller vikten av att ämnet kan undanröja chauvinistiska föreställningar med 
hjälp av kritiskt tänkande, även viktigt att framhålla ämnets tydliga demokratiska 
agenda som bidrar till att skapa en fredligare värld 

:  

 
Här har angetts vad som avses med de olika utbildningsfilosofierna i 
denna avhandling. Viktigt att påpeka är dock att exemplifieringen medve-
tet har hållits på en förhållandevis allmän nivå. Eftersom analysen av ar-
gumentationen i HLFÅ delvis har sina egna förutsättningar blir allt för 
strikta gränser mellan de teoretiska begreppen kontraproduktiva. Det har 
därför ansetts önskvärt att hålla den teoretiska begreppsapparaten så 
öppen som möjligt utan att för den skull göra den godtycklig. Den ovan 
angivna preciseringen är således enligt min uppfattning tillräcklig för att 
fortsättningsvis bruka detta teoretiska perspektiv som redskap för att 
synliggöra och diskutera positioner i argumentationen. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna avhandling skall analysera och diskutera argumentationen för his-
torieämnets plats i den svenska skolan ur ett utbildningsfilosofiskt per-
spektiv. I mer preciserad mening är syftet att analysera argumentationen 
för historieämnets plats i det svenska skolsystemet så som den kommit 
till uttryck inom HLFÅ mellan åren 1942-2004. Som tidigare visats i 
detta kapitel är det studiens teoretiska utgångspunkt att det finns ett 
tolkningsutrymme av utbildningsfilosofisk karaktär att ta i anspråk när 
det argumenteras för historieämnets ställning. Studien använder sig av 
det utbildningsfilosofiska perspektivet för att synliggöra en viss typ av 
positioner i argumentationen i HLFÅ. Vidare gör bruket av det teoretis-
ka perspektivet det möjligt att utforma den avslutande diskussionen till 
ett utbildningsfilosofiskt bidrag till den historiedidaktiska diskussionen. 
Mot bakgrund av det hittills sagda kan nu undersökningens frågeställ-
ningar anges. I studien söks fortsättningsvis svar på följande två frågor: 
 

• Hur har argumentationen för historieämnets ställning i det 
svenska skolsystemet sett ut i HLFÅ från det att årsskriften bör-
jade publiceras 1942 fram till och med beslutet att göra historie-
ämnet till kärnämne på gymnasiet 2004? 

• På vilka sätt har det utbildningsfilosofiska tolkningsutrymmet ta-
gits i anspråk i argumentationen för historieämnets ställning i 
HLFÅ mellan 1942 och 2004? 
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Kapitel III – Bakgrund 

I detta kapitel kommer en bakgrund till den fortsatta studien att tecknas. 
Denna bakgrund består av tre delar. Först anges några huvuddrag i den 
svenska skolans förändring under 1900-talet. Eftersom avhandlingens 
periodindelning bygger på ett utbildningshistoriskt perspektiv är det vik-
tigt att ytterligare ange några större linjer i denna historik. För det andra 
berörs ett specifikt villkor för skolämnet historia, nämligen dess timför-
delning för grundskolans högre stadier och gymnasieskolan sett över fem 
decennier. Skribenterna i HLFÅ har under alla perioder hävdat, direkt el-
ler indirekt, att historieämnet har haft för lite utrymme i det svenska 
skolsystemet. Det finns därför goda skäl till att i en bakgrund ange skol-
ämnet historia i siffror. För det tredje ges några glimtar från debatten om 
historia och historieämnet i det svenska samhället. Avsikten med avsnit-
tet är att visa hur argumentationen kring historia och historieämnet kun-
de se ut på andra delar av den offentliga arenan. 

Det svenska skolsystemets förändringar under 1900-talet 

Denna översikt är tänkt att fylla ut Richardsons periodindelning med in-
formation som ytterligare kastar ljus över det vidare sammanhanget för 
min analys av argumentationen i HLFÅ. I kapitel IV och kapitel V kom-
mer kontinuerligt ett antal utbildningshistoriska noteringar att göras. 
Dessa fungerar då främst som ett led i att relatera den specifika analysen 
till en större kontext. Förändringarna i den svenska skolan kommer där-
för i detta kapitel att målas med breda penseldrag. Richardson väljer, som 
tidigare konstaterats, att dela upp sin beskrivning av svensk utbildnings-
historia under 1900-talet i två perioder. Men vad kännetecknade då pe-
rioden från mellankrigstiden och fram till och med 1970? Vad kan sägas 
om skedet från 1970 till och med 2004? 79

Perioden från 1920-talet till 1970 

  

Fram till och med 1970 kännetecknades förändringarna av ett antal pro-

                                                           
79 Det som följer nedan bygger på, när inget annat anges, min egen sammanställ-
ning av Richardson 2004, s 95-241.      
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cesser som både handlade om avveckling och utvidgning. Den obligato-
riska skolplikten byggdes stegvis ut. Folkskolan förbättrades genom egen 
utbildning av lärare, minskat antal elever per klass, ökade resurser och 
förändrad pedagogik. Allt fler privatskolor lades ned men samtidigt var 
skolsystemet ett ”lapptäcke” av skolformer som inte alltid lät sig har-
moniseras. Som ett exempel kan nämnas att det vid början av hösttermi-
nen 1945 fanns 19 olika skolformer i den svenska skolan. Vid övergång-
en från en skolform till en annan uppstod ofta det som brukade kallas 
för ”anknytningsproblematiken”. När en elev skulle gå från olika skol-
form till läroverken var det oklart vilket värde studierna i folkskolan 
skulle tillmätas.80

 

 När det gällde omfattningen av de olika skolformerna 
var förhållandena följande: folkskolan då rymde drygt en halv miljon 
elever medan läroverken och motsvarande skolformer härbärgerade ett 
par tusen elever. Det är därför inte en överdrift att påstå att undervis-
ningen i historia vid läroverken, fram till grundskolans införande, enbart 
inkluderade en elit i samhället. Av de 19 nämnda skolformerna fanns vid 
början av 1970-talet endast ett fåtal kvar. Det är därför riktigt att tala om 
att en rörelse i det svenska skolsystemet handlade om avveckling. 

Startskottet för denna avveckling var juni 1945. Då avgick samlingsrege-
ringen och en socialdemokratisk regering fick makten. I sina memoarer 
skrev Tage Erlander, som vid den tiden var ecklesiastikminister: ”Skol-
systemet fungerade i stort sett som ett klassamhälle i miniatyr. De olika 
skolformerna hämtade sin rekrytering ur ganska bestämda skikt”.81

                                                           
80 För en schematisk framställning av ”anknytningsproblematiken”, se Sparrlöf 
2007, s 170.   

 Året 
därpå tillsattes 1946 års skolutredning. Det reformprogram som skolut-
redningens betänkande föreslog hade dock formulerats vid den socialde-
mokratiska partikongressen 1944 och många av de bärande tankarna ha-
de även gjort sig gällande i debatter förda under mellankrigstiden. I riks-
dagsdebatten 1927, som gällde anknytningsproblematiken, gick det soci-
aldemokratiska statsrådet och tillika kände folkbildaren Oscar Olsson 
längre än de flesta vid den tidpunkten. Han hävdade att det var önskvärt 
att sammanföra alla skolformer upp till och med realskolenivå och ge 
dem det gemensamma namnet en medborgerlig enhetsskola. Även om 
detta förslag inte vann något större gehör var det den linjen som kom att 
prägla det fortsatta reformarbetet. Enligt pedagogen Ulf P Lundgren är 

81 Erlander här citerad ur Ödman 1995, s 594.   
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det riktigt att säga att fokus inom utbildningspolitiken allt mer flyttades 
från att återskapa det förlorade till att sträva efter att vinna framtiden.82

 
 

I början av 1950-talet inleddes försök med att införa vad som då kalla-
des för ”enhetsskola”. Arbetet pågick fram till och med 1957, då det 
utvärderades och modifierades i 1957 års skolberednings betänkande 
(SOU 1961:30). I betänkandet redovisades intentionerna med och struk-
turerna för en ny gemensam skolform – ”grundskolan”. Den grundskola 
som började införas 1962 var sammanhållen till och med årskurs 6, me-
dan högstadiet hade kvar ett antal valbara utbildningsvägar. Richardson 
hävdar därför att det skedde en övergång från urval av elever till val av 
ämnen. I den nya skolformen kom sedan alltmer det fria tillvalet att bli 
en bärande tanke.83

 

 Återigen kan något sägas som har att göra med 
HLFÅ. Från 1942 och fram till 1962 är det uppenbart att de flesta skri-
benter främst relaterade ämnesval och argumentation till läroverkets 
undervisning i historia. Detta i sin tur innebar att läroverkens essentialis-
tiska förståelse av skolämnet historia hade en framskjuten plats. Sett till 
HLFÅ är under denna period realskolan underrepresenterad som refe-
rens för de pedagogiska diskussionerna och folkskolan omnämns i prin-
cip inte alls.   

En annan rörelse i det svenska utbildningsväsendet fram till och med år 
1970 handlade om utvidgning. Utvidgning kan tydligt knytas till det öka-
de ekonomiska välståndet som i sin tur möjliggjorde realiserandet av ut-
bildningspolitiska beslut. År 1960 lade riksdagen fram ett förslag på hur 
en fortsatt utbyggnad av de högre utbildningarna skulle se ut. Som ex-
empel kan nämnas att utvidgningsprogrammet siktade på att öka antalet 
studenter från 1959 års nivå på 31.000 till att 1970 omfatta 53.000. Vida-
re skulle yrkesvägledningen på gymnasiet byggas ut och en ny gymnasie-
utredning tillsättas för att möjliggöra kompletterande reformer i den 
skolformen.84

                                                           
82 Lundgren 2006, s 57.   

 När det gällde nyinskrivna studenter på högskolan steg an-
talet från närmare 30.000 studenter 1960 till att omfatta 98.000 studenter 
1970. I och med 1964 års gymnasiereform kom gymnasieskolan att om-
formas på ett sätt som stod i linje med den föregående grundskolerefor-

83 För en fördjupad diskussion om grundskolan och jämlikhet som en fråga för 
valfrihet, se Bohman 2002, s 263-295.    
84 Larsson 2006, s 164.   
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men, vilket framför allt innebar att läroverken avskaffades. År 1967 togs 
så beslut om att reformera lärarutbildningen, vilket ledde till att gemen-
samma lärarhögskolor inrättades och ersatte ett antal seminarieutbild-
ningar som tidigare varit knutna till de olika skolformerna i den svenska 
utbildningen. 
 
Till den nya grundskolan och det reformerade gymnasiet knöts ett antal 
styrdokument. Grundskolans första läroplan Lgr 62 infördes. Den blev 
dock föremål för en snabb revidering som resulterade att en den nya lä-
roplanen för grundskolan Lgr 69 infördes. Likaså ledde reformarbetet till 
att gymnasieskolan fick en läroplan Lgy 70. Pedagogen Ylva Boman kon-
staterar att läroplanerna 1962 och 1969 uttrycker uppfattningen att varje 
generation skall fostras till demokratiska människor och lära sig värdesät-
ta demokratiska arbetssätt. Däremot sägs ingenting om att de demokra-
tiska normerna måste legitimeras av dem som de omfattar. Istället fram-
hölls neutralitet, objektivet och saklighet som centrala värden som skulle 
garantera ett demokratiskt förhållningssätt.85 Pedagogen Sten Båths ana-
lys av gymnasieutredningen SOU 1963:42, som ledde fram till Lgy 70, vi-
sar att dessa värden även var centrala för utformandet av det nya gymna-
siet.86

Perioden från 1970 till 2004 

 I de nya styrdokumenten hade alltså ämneskunskapen en framskju-
ten roll. Det kan därför sägas att ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv 
knöts demokratifostran under denna period främst till ett essentialistiskt 
sätt att se på skolämnenas uppgift.   

Efter 1970 fortsätter utvidgningen av det svenska skolsystemet med till-
tagande styrka och i ökad takt. Antalet elever ökade kraftigt. En fullt 
utbyggd grundskola och de utökade frivilliga skolformerna ledde till att 
40 % av den svenska befolkningen var verksam inom skolan som elever 
eller arbetstagare. Utbyggnaden av och reformerandet av gymnasiet ledde 
fram till en ungdomens enhetsskola. Detta var dock ett skolsystem utan 
någon tydlig slutexamen. Den ekonomiska krisen som drabbade Sverige i 
början på 1990-talet ledde till en ekonomisk nedgång som även påverka-
de skolsystemets resurser.  
 

                                                           
85 Boman 2002, s 304.   
86 Båth 2006, s 127-136.   
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Sommaren 1970 tillsattes en parlamentarisk utredning med uppgift att 
granska skolans inre arbete (SIA-utredningen). I ett anförande i riksda-
gen den 21 maj 1976 konstaterade utbildningsministern Lena Hjelm Wal-
lén att förändringarna av skolans inre arbete (undervisningen) hade varit 
betydligt svårare att genomföra än förändringen av de yttre ramarna. 
Slutsatsen av det dittillsvarande arbetet var: ”Det är ofta fråga om att 
ändra attityder och värderingar, som ärvts från äldre skolsystem eller 
uppkommit genom ett aldrig ifrågasatt traditionellt sätt att undervisa”.87 I 
korthet kan sägas att SIA-utredningen ledde fram till tre beslut: en ny ar-
betsordning i skolan med ökad betoning på arbetslag, ett nytt statsbi-
dragssystem som skulle underlätta för eleverna att få en sammanhållen 
skoldag och till sist inledandet av ett intensivt arbete med att ta fram en 
ny läroplan för grundskolan, Lgr 80. Ovan nämnda Boman konstaterar 
att läroplanspropositionen (Prop 1978/1979:180) delvis gör upp med 
den essentiella hållning som kom till uttryck i Lgr 62 och Lgr 69. I en 
kommentar till propositionen noterar hon att en förskjutning skett som 
innebär att ”Utbildning relateras till politik och etik på ett sätt som inte 
begränsar språket till ett sökande efter fakta”.88

 
  

År 1976 tillsattes en ny gymnasieutredning som fick i uppgift att se över 
dåvarande gymnasieskolans organisation. Fem år senare, 1981, presente-
rades utredningens förslag En reformerad gymnasieskola (SOU 1981:96). 
Förslaget ledde dock inte till någon proposition utan istället vidtog en 
period av 15 år av fortsatta utredningar och försöksverksamhet. SIA-
utredningen och Lgr 80, med tillhörande kursplaner, kan däremot sägas 
ha möjliggjort ett mer politiskt och moraliskt sätt att argumentera för his-
torieämnets roll i den svenska skolan. Ur ett utbildningsfilosofiskt per-
spektiv kan detta tolkas som en öppning för ett mer progressivistiskt 
och/eller rekonstruktivistiskt sätt att föreställa sig skolsystemet och skol-
ämnenas uppgifter. Vidare kan det konstateras att under 1980-talet gjor-
des allt fler ansatser för att främja den svenska skolans roll som kulturbä-
rande. Denna förändring avspeglades i HLFÅ.   
 
I början av 1990-talet initierades reformarbeten som ledde till nya läro-
planer både för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94). I betänkandet Skola för bildning (SOU 1992:94) 

                                                           
87 Wallén här citerad ur Richardson 1997, s 67.   
88 Boman 2002, 313.   
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återfinns en förskjutning när det gäller skolsystemets roll i samhället: 
”Skolan kan inte garantera vidareutvecklingen av demokratin i samhäl-
let”.89 Detta betydde inte att skolans demokratiska uppgift var avskriven. 
Istället betonades att det svenska skolsystemet bidrog genom att ”skapa 
förutsättningar” för en ”gemensam värdekultur” som innefattar aktning 
och respekt för andra och andras åsikter. Detta innebar att, för att åter-
igen knyta an till Boman, kulturarvet blev ett ordnande ideal för vad som 
ansågs som legitimt och meningsfullt. Likaså ledde det till att demokrati 
blev en funktion av värdekulturen.90

 

 Med utgångspunkt i denna avhand-
lings teoretiska perspektiv kan därför följande påpekas. Från mitten av 
1980-talet och fram till och med 2004 går det att skönja ett ökat inflytan-
de från ett perennialistiskt orienterat sätt att föreställa sig grundskolans 
uppgift och därmed även utformningen av skolämnena. 

År 2003 presenterades betänkandet Åtta vägar till kunskap (SOU 
2002:120). Efter en omfattande debatt, med både tillrop och stark kritik, 
antogs av riksdagen i maj 2004 ett reviderat förslag. Gymnasiekommit-
téns åtta vägar till kunskap omvandlades till ”elva steg i utvecklingen av 
en bättre gymnasieskola”. I det förslag som antogs tilldelades skolämnet 
historia statusen ”kärnämne” på gymnasiet. På HLF:s hemsida går det 
fortfarande 2011 att läsa att efter många års kamp för historieämnets 
plats i svensk utbildning ”kunde Historielärarnas Förening 2004 notera 
en historisk framgång när riksdagen beslutade att Historia skulle bli ett 
kärnämne i gymnasieskolan”.91

 

 Avhandlingens andra period avslutas allt-
så med en händelse som, för historieämnets tillskyndare, kunde beskrivas 
som något av en symbolisk seger.   

En del av bakgrunden till historien om argumentationen för historieäm-
nets plats i det svenska utbildningssystemet, utgörs av de övergripande 
förändringarna i det svenska skolsystemet från mellankrigstiden fram till 
och med 2004. Som redan antytts kommer långt ifrån alla ovan nämnda 
förändringar att figurera i förgrunden av den fortsatta framställningen. 
Men huvuddragen i förändringarna förblir alltid, på ena eller andra sättet, 
en given del av bakgrunden till den fortsatta analysen.  
 

                                                           
89 SOU 1992:94, s 106. 
90 Boman 2002, s 337.   
91 http://www.historielararna.se/sida12.html, den 14 juni 2010. 
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Nu har det blivit dags att fokusera ett mer ämnesspecifikt förhållande, 
nämligen skolämnet historias timfördelning sett över tid.    

Historieämnet i siffror 

Att beräkna exakt antal timmar som historieämnet tilldelats i den svenska 
skolan mellan 1942-2004 är i det närmaste omöjligt. Det finns flera skäl 
till det. Dels varierar sättet att räkna en lektionstimme, från 40 min till 60 
min, i olika timplaner, dels varierar sättet att redovisa timmarna från tim-
plan till timplan. Tillkommer gör även problematiken med att undervis-
ningen i historia ibland överlappat undervisningen i andra ämnen. Detta 
sammantaget gör att beräkningarna måste ses som ungefärliga. Materialet 
presenteras inte för att ge en exakt beskrivning av de faktiska förhållan-
dena utan med ambitionen att ge en övergripande bild av större föränd-
ringar över tid.  
 

Historikern Hans Albin Larsson sammanfattar sin egen genomgång av 
historieundervisningens minskade timantal med orden: ”Sammantaget vi-
sar förändringarna på den drastiska försvagningen av historieämnets stäl-
ning i skolan under 1900-talets senare hälft”.92

 

 I detta avsnitt kommer 
Larssons beräkningar att användas för att exemplifiera förändringarna 
som ägt rum av historieämnets utrymme i det svenska skolsystemet. Som 
citatet antyder är det frågan om en förändring som leder till en minsk-
ning av tid. Denna minskning äger rum samtidigt som utbildningssyste-
met vidgas i flera avseenden. Genomgången som följer nedan bygger på 
en åtskillnad mellan två nivåer: folkskole- och grundskolenivå respektive 
gymnasienivå. 

                                                           
92 Följande genomgång är byggd på Larsson 2001, s 41-50. Här måste dock en 
markering göras. I detta avsnitt används material framtaget av en styrelseordfö-
rande i HLF, något som skulle kunna ses som problematiskt ur trovärdighets-
synpunkt. Men eftersom historiedidaktiken är en ung vetenskap i Sverige, och 
de flesta som engagerat sig i historiedidaktiska frågor och forskning från 1980-
talets början på något sätt har förekommit i HLFÅ, är denna ”rundgångseffekt” 
i det närmaste oundviklig. Tveklöst är Larssons skrift att betrakta som en parts-
inlaga. Men de siffror som här återges finns det ingen anledning att betvivla äkt-
heten i, även om det är erkänt svårt att göra exakta beräkningar. Därför väljer 
jag att ändå använda detta statistiska material.  
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I en uträkning gjord gällande timplansförändringarna på folkskole- och 
grundskolenivå framträder följande bild av summan veckotimmar tillde-
lade historieämnet mellan 1928 och 1980:    
 
Tabell 1. Summa veckotimmar för historia i nioåriga gymnasieförberedande teoretis-
ka utbildningar (källa, Larsson, 2001, s. 42) 
 
År 1928 1933 1946 1948 1950 1955 1962 1969 1980 
Timmar 13 13 13 13 12,5 11 7,5 8,5 7,5 
 
Denna tabell visar att historieämnets betydande minskning i tid infaller 
mellan 1955 och 1962. Vidare betyder det, enligt denna uträkning, en 
minskning med ca 58 % över hela perioden. Extra problematiskt var att 
det sedan 1980 inte fanns någon minimitid angiven för ämnet. Uträk-
ningarna i tabellen ovan baseras på antagandet att historieundervisningen 
fick en lika stor andel som de andra samhällsorienterande ämnena. Men 
inget säger att så verkligen var fallet. Det är alltså viktigt att göra skillnad 
på siffror och siffror gällande timantalet som tilldelats historieämnet på 
grundskolan. Det är därför Larsson konstaterar att ”de tidigare siffrorna 
innebar ett skydd för att undervisningen inte blev hur liten som helst. De 
senare siffrorna saknar helt detta skydd”.93

 

 Från 1950-talet fram till och 
med 1980-talet vidgas alltså skolsystemets omfattning medan utrymmet 
för ämnet historia krymper. Införandet av grundskolan innebar inte en 
säkrare plats för historieämnet i de högre stadierna för denna skolform. 
Istället kom frågorna om dess legitimitet att kvarstå och detta förhållande 
kom att sätta sin tydliga prägel på argumentationen i HLFÅ mellan 1942 
och 2004.  

När det gäller gymnasiet är problematiken med de ändrade beräknings-
grunderna desamma och därför bör jämförelserna ses som tendenser 
mer än som exakta klargöranden av faktiska förhållanden. Men även på 
en annan punkt finns likheter. Förändringarna på gymnasienivå uppvisar 
nämligen en bild som i hög grad stämmer överens med de förändringar 
som ägt rum på grundskolenivå. Från 1920-talet och fram till gymnasie-
reformen vid mitten av 1960-talet ändrades timplanerna för gymnasiet 
vid flera tillfällen. År 1928 hade det fyraåriga gymnasiet 12 veckotimmar 
historia och det treåriga hade 10. Fem år senare var timantalet 13 respek-

                                                           
93 Larsson 2001, s 43-44.   
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tive 11. Från 1953 hade det fyraåriga respektive treåriga gymnasiet olika 
linjer följande antal veckotimmar i ämnet historia: latinlinjen, 13 och 10; 
allmänna linjen, 16 och 13; reallinjen, 12 och 9. Larsson pekar på att en 
förändring sker vid 1960 då samhällskunskapsämnet fick egna timplaner. 
Historieämnets fördelning av timmar blev då: latinlinjen, 10 och 8; all-
männa linjen, 12 och 9; reallinjen 9 och 7. Hur såg bilden ut efter gymna-
siereformen vid mitten av 1960-talet? Med hjälp av följande tabell sam-
manfattas förändringarna rörande historieämnets utrymme i timmar på 
gymnasienivå, så som de ägt rum efter införandet av det nya gymnasiet.   
 
Tabell 2. Veckotimmar för historieämnet på gymnasienivå 1966-2000. (Källa, 
Larsson, 2001, s. 49) 
 
Läroplan/År Humanistisk Samhälls-

veten-
skaplig 

Ekonomisk 
2- eller 3-
årig 

Natur-
veten-
skaplig 

Teknisk 
2- eller 
4-årig 

Lgy 66 8 8 4 6 4 
Lgy 70 10 10 4 4 eller 6 4 
Lpf 94 7,7 7,7 3,2 3,2 3,2 
Lpf 94/2000 3 6 3 3 0 
 
Att linjerna på gymnasiet har fått en minskning av undervisningstiden i 
historia, med en tydlig acceleration under 1900-talet, framgår av denna 
tabell. Larssons översikt av historieämnet i siffror avslutas med följande 
konstaterande: 
 

De mest anmärkningsvärda förändringarna är att den tidigare humanistiska 
linjen, som numera motsvaras av en inriktning inom det samhällsvetenskap-
liga programmet, förlorar 70 % av undervisningstiden i historia sedan 1994, 
att samhällsvetarna med samhällsvetenskaplig inriktning förlorar 40 %, na-
turvetarna 50 % och teknikerna 100 %. Det sistnämnda är anmärkningsvärt, 
eftersom den dittillsvarande politiken var att också teknikerna behövde hu-
manistisk skolning. Från år 2000 kan det inte anses vara statsmaktens upp-
fattning.94

  
 

I ovan nämnda citat påpekar Larsson att det humanistiska programmet 
förlorar 70 % av undervisningstiden i historia. Inom en perennialistiskt 
inspirerad argumentation ligger det alltid nära till hands att ett skolämne 
                                                           
94 Larsson 2001, s 48-49.  
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har sitt värde i att det garanterar att elever i ett skolsystem har kontakt 
med vad som uppfattas vara humanistisk bildning. I analysen som följer 
kommer det visa sig att den perennialistiska utbildningsfilosofin, på olika 
sätt, återkommer i argumentationen för historieämnets ställning i svensk 
utbildning. Tabellen över veckotimmar för historieämnet på gymnasieni-
vå och Larssons kommentarer till densamma indikerar, att denna argu-
mentationslinje från mitten av 1960-talet och framåt kan knytas till för-
ändringar i skolsystemet som uppfattas negativt av historieämnets före-
språkare. Fortsättningsvis kommer inte de kvantitativa aspekterna på ar-
gumentationen för historieämnets position i det svenska skolsystemet att 
ha någon framskjuten plats. Men det kommer däremot att bli uppenbart 
att själva föreställningen om historieämnets krympande utrymme i den 
svenska skolan ofta återkommer i argumentationen.  
 
Med det sagt skall uppmärksamheten nu ägnas åt den offentliga debatten 
om historia och historieämnet. 

Glimtar från debatten om historia och historieämnet  

Undervisning i historia i det svenska skolsystemet och historia i allmän-
het var och är något som från och till debatteras offentligt. Ambitionen 
med detta avsnitt är inte att presentera ett samlat grepp om allt som sagts 
i det offentliga om historia och historieämnet. Däremot kommer några 
glimtar att ges från debatten med start i mellankrigstiden och fram till 
och med 1990-talets slut. Det som följer nedan har som uppgift att på-
minna om att argumentationen för historieämnets ställning i det svenska 
skolsystemet inom ramen för HLFÅ var och är en del av ett större pågå-
ende samtal i det moderna Sverige.95

 
 

Ett inledande exempel är den dåvarande riksdagsmannen Ture Nermans 
motion från 1937. Fem år innan första numret av HLFÅ publicerades 
pläderade Nerman för att den statsidealistiska historien fortfarande hade 
för stort utrymme i den svenska skolans historieundervisning. Ett demo-
kratiskt samhälle borde, enligt hans uppfattning, låta folkets historia stå i 
centrum och fokus skulle vara på de grupper som utgjorde grogrunden 

                                                           
95 Följande genomgång är, om inget annat anges, byggd på Zander 2001, s 327-
340. 
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för dåtidens demokratiska folkrörelser. År 1943 gick det att läsa artikeln 
”Kultur och kunskapsexercis” författad av Alva Myrdal.96

 

 I den vände 
sig hon med eftertryck emot skolans minnesplugg av historiska detaljer. 
När sedan Alf Sjöbergs film Hets hade premiär 1944, bidrog den till att 
förstärka bilden av läroverken som en miljö där antidemokratiska ten-
denser fick allt för stort spelrum. Filmens skurk var latinlärare. Ämnet 
latin, liksom historia, fick vid den här tiden stå som sinnebilden för den 
kulturella barlast som antingen skulle lämnas helt eller revideras i grun-
den. Läroverket förknippades med ett förlegat bildningsideal som då 
uppfattades som ett incitament för en kvardröjande tyskvänlighet som 
ansågs problematisk i skuggan av ännu ett världskrig. 

En som inte ansåg att historieämnet var förlegat och därmed hade förlo-
rat sin hemortsrätt i svensk utbildning, var historikern Sven Ulric Palme. 
I Historien och nuet (1954), hävdade han tvärtom att ämnet historia fyllde 
en positiv funktion som bildningselement. Detta då de konservativa och 
nationalistiska inslagen mer eller mindre hade försvunnit ut ur undervis-
ningen. Historien brukades nu, ur hans sätt att se på saken, i en anda 
som var förenlig med ett demokratiskt samhälle. Två år senare skulle Pal-
me tillsammans med Birger Lindell publicera en historiebok för folksko-
lan som kom att bli omdebatterad. Vid en första granskning underkändes 
läromedlet av läroboksnämnden. Därefter följde en debatt som även 
kom att föras i dagspressen. En stor del av denna diskussion återgavs 
även i HLFÅ:s recensionsavdelning.97

 

 I förut nämnda bok skrev han om 
historieämnet i folkskolan:  

Historien intar sedan gammalt en stark ställning på skolschemat. Radikalis-
men från åttitalet till trettitalet, ville visserligen skära ned den, och den har 
blivit nedskuren. Men den är knappast längre omtvistad. Vår senaste skol-
kommission har med skärpa slagit fast historiens betydelse för allmänbild-
ningen.98

  
 

Och när det gällde räckvidden på vad historiska studier kunde åstad-
komma färgades Palmes beskrivning av ett närmast existentiellt språk-
bruk: 
 
                                                           
96 Zander 2001, s 328. 
97 HLFÅ 1956/1957, Rodhe, recension, s 89-93. 
98 Palme 1954, s 32. 
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Historien kan som intet annat ämne lära eleverna – de blivande medborgar-
na – att människan som samhällsvarelse lever under förändringarnas lag: att 
samhället alltid har förändrats och att detta hör till det för allt samhälleligt liv 
karakteristiska. Detta är en nyttig lärdom, som gör det möjligt för medbor-
garna att uppfatta det samhälle, de lever i, som vad det är – ett samhälle i 
förändring. Och att lära dem acceptera detta förhållande och på detta sätt 
hjälpa dem över den skräck för själva förändringen som alldeles säkert bidrar 
till vår tids ångest.99

  
 

I och med införandet av grundskolan 1962, och i samband med den nya 
gymnasiereformen 1964, tilldelades ämnet historia ett mindre timantal än 
vad som var fallet då Palme skrev om ämnets självklara status. När de-
mokratifostran allt tydligare blev skolans främsta uppdrag uppfattade 
många historieämnet som mindre användbart eftersom den moderna de-
mokratin inte hade någon egentlig historisk föregångare. Den kronolo-
giska sträckan som behövde tillryggaläggas för att söka historisk legitimi-
tet till den förespråkade samhällsformen blev inte särskilt lång. Borta var 
den självklara status som det antika Grekland haft. In i kursplanerna kom 
allt mer en betoning på att den svenska historien från och med 1815 
skulle ges större utrymme. Detta årtal fick sin starka ställning av det fak-
tum att då inleddes den obrutna period av svensk fred som råder i skri-
vande stund. Den moderna svenska historien, som i sig uppfattades som 
berättelsen om demokratins seger, började med fred. En dominerande 
föreställningen under efterkrigstiden blev därför: ”Ur det förflutna finns 
inga lärdomar att hämta, möjligen en viss stolthet över den långa freds-
traditionen”.100

  
 

I samband med den nya gymnasiereformen kom både historikern Erik 
Lönnroth och författaren Vilhelm Moberg att klaga offentligt på den 
koncentration kring tiden efter 1815 som anbefalldes i de nya kurspla-
nerna för gymnasiet. Lönnroth såg framför sig ett skräckscenario där ele-
vernas undervisning i historia reducerades till futtiga översikter av ett 
oöverskådligt fält, och där detaljer figurerade lösryckta ur sitt samman-
hang. Han konstaterade därför indignerat: ”Som historisk undervisning 
betraktad är detta dömt att bli humbug.” Mobergs kritik, å sin sida, tog 
sin utgångspunkt i de brev han fått av läsare till hans Min svenska historia 
I-II, publicerade 1971-72. Bekymrad över läsarnas brevreaktioner nådde 
                                                           
99 Palme 1954, s 38.  
100 Johansson 2001 (red.), s 14. 
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han samma slutsats som Lönnroth: en ökande okunskap om historia 
bredde ut sig i samhället och den gick att koppla till historieämnets för-
sämrade förutsättningar i skolan. Denna typ av upprop möttes även av 
kritik. Ett exempel var dåvarande undervisningsråd Bengt Thelin som 
1977 formulerade en av huvudlinjerna i den kritik som varit i svang ända 
sedan mellankrigstiden. Hans bestämda uppfattning var att det inte fanns 
någon ”tid eller kultur med ’likartade problem’ vars lösningar vi skulle 
kunna ha nytta av”.101

 
  

I början av 1990-talet gjorde en rad kända kulturpersonligheter sina rös-
ter hörda i debatten om historieundervisningens roll och värde. När ett 
antal historiker kritiserade Skolöverstyrelsens förslag att ytterligare skära 
ned timantalet för ämnet historia, fick de medhåll. Filmkritikerna Nils 
Petter Sundgren, nationalekonomen Bo Södersten och författaren Lars 
Gyllensten gav alla offentligt uttryck för sin oro över ämnets krympande 
timantal. I artikeln ”Carl von Linné skjuter Göran Perssons skola i sank”, 
hävdade Gyllensten kunskapens egenvärde och vände sig emot det han 
uppfattade som ett utbrett kortsiktigt nytto- och effektivitetstänkande.102 
Ungefär samtidigt kom kritik mot skolans historieundervisning från de 
egna leden. Läraren Göran Graninger gav i artikeln ”Humanistens di-
lemma: Behöver vi slå vakt om historieundervisningen?” skäl för sina 
tvivel på den befintliga undervisningen i ämnet.103

 

 Han menade att lärare 
i allt för hög grad var fast i en kunskapssyn som fokuserade årtal, kunga-
längder och gränsdragningar utan att sätta dessa i relation till de struktu-
rella förhållanden som varit avgörande för krig och fred. Ett försummat 
ämne var, enligt författaren, berättelserna om alla de unga män som un-
der stormaktstiden tvångsrekryterades till den svenska armén. Om dessa 
och liknande perspektiv fortsättningsvis systematiskt undveks behövde 
skolämnet historia inte räddas.  

Även om röster hörts både för och emot historieundervisningen har 
merparten av inläggen varit av negativ art. Ibland har kritiken antagit for-
men av krav på revidering av befintlig undervisning, ibland har krav på 
avskaffande hörts. Historikern Ulf Zander förklarar denna bestående ne-
gativa kritik, som inleds redan 1945, som ett led i att förespråkarna för 

                                                           
101 Thelin här citerad ur Zander 2001, s 339. 
102 se Zander 2001, s 339. 
103 se Zander 2001, s 339-340. 
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ett nyhumanistiskt bildningsideal kom att förlora mot dem som betonade 
demokratisk medborgarfostran. Därför konstaterar han att skolan inte 
längre betonade bildning, vilken varit nära förknippad med framhävandet 
av historiska inslag i mellankrigstidens kulturdebatt, i första rummet.104

 

 
Ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv kan detta beskrivas som en spän-
ning mellan ett rekonstruktivistiskt och ett perennialistiskt sätt föreställa 
sig skolans uppgift. Helt klart är att det finns goda skäl till att anta att så-
dana spänningar präglat sättet på vilket argumentationen för historieäm-
net utformats inom ramen för HLFÅ mellan 1942 och 2004.  

Hur detta har tagit sig uttryck i den skriftliga argumentationen är det som 
kommer att analyseras i de följande två kapitlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
104 Zander 2001, s 340. 
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Kapitel IV – Argumentationen i HLFÅ 1942-
1970 

I detta kapitel påbörjas analysen av argumentationen för historieämnets 
ställning i den svenska skolan som den kommit till uttryck i HLFÅ. De 
första knappt trettio åren från 1942 till och med 1970 var ur utbildnings-
historisk synvinkel en period präglad av en rad uppbrott som syftade till 
att reformera det svenska skolsystemet på ett sätt som ansågs lämpligt i 
förhållande till det allt mer moderna svenska samhället. Skolkommissionens 
betänkande (1948) och beslutet 1962 om införandet av grundskolan är de 
två avgörande brytpunkterna under denna period. I linje med detta betän-
kande kom sedermera även en ny gymnasieskola att ersätta läroverken. 
Reformbeslutet rörande det nya gymnasiet togs av riksdagen 1964 och 
preciserades närmare i 1965 års läroplan för gymnasiet.105 Det är dock 
vanskligt att tilldela något enskilt årtal en definitiv status när det gäller det 
gäller omvandlingar i utbildningshistorien. Det är mer riktigt att tala om 
en 30-årig process som initierades i början av 1940-talet och vars önskade 
resultat uppnåddes i början av 1970-talet.106

 

 Från slutet av 1940-talet och 
fram till och med 1962 kunde alltså det svenska skolsystemets omform-
ning anas och därmed kommenteras. Efter 1962 och fram till och med 
periodens slut befann sig skribenterna i relation till en utbildning som höll 
på att förändras i riktning mot ett fattat beslut.  

Sverige genomgick enorm ekonomisk tillväxt efter andra världskrigets 
slut. Likaså kom ett enda parti, det socialdemokratiska, att inneha en 
obruten regeringsmakt. Moderna massmedia påverkade i allt högre grad 
människors vardagsliv. Vilka svar gavs under denna period på frågan var-
för elever skall läsa historia i det svenska skolsystemet?  
 
Fortsättningen av kapitlet är uppdelad i tre avsnitt. Först skissas krono-
logiskt några centrala teman i argumentationen i artikelbeståndet. Däref-
ter följer en fördjupad analys med fokus på de tre historiedidaktiska led-
motiven: historieämnets relation till akademin, historieämnets samhälls-
orienterande potential och historieämnet ställt i fredens tjänst. I analysav-
                                                           
105 Marklund 1968, s 39. 
106 Richardsson 2004, s 116-125.   
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snitten har ett antal historiedidaktiska ledmotiv och utbildningsfilosofiska 
perspektiv tagits i bruk för att strukturera de olika teman som är föremål 
för analys. Även kapitel V följer i stort den struktur som angivits för det-
ta kapitel. I den mån avvikelser förekommer från dispositionen kom-
menteras de i anslutning till de aktuella sammanhangen. 

Kronologisk översikt  

Tanken med denna kronologiska översikt är att ge en första överblick av 
huvuddragen i materialet. Översikten kommer sedan att fungera som 
orienteringspunkt för den fortsatta framställningen. Vidare möjliggör 
detta fågelperspektiv att det i kapitel V går att göra mer övergripande 
jämförelser mellan avhandlingens två perioder. Med detta grepp blir det 
oundvikligt att vissa noteringar i detta avsnitt tangerar det som redan 
sagts i inledning och bakgrund. Detta till trots tror jag ändå att vinsterna 
med att ge en materialspecifik översikt överväger nackdelarna som följer 
med vissa upprepningar.  

Historieämnets plats på läroverken – 1940-talet  

Under 1940-talet präglades argumentationen i HLFÅ:s artiklar av att dis-
kussionerna främst berör ämnen relaterade till läroverkens historieunder-
visning. Det innebar däremot inte att villkoren för historieundervisning-
en i andra skolformer aldrig betonades eller togs upp till behandling. När 
innehållsfrågor diskuterades knöts de främst till riktlinjerna i 1935 års 
metodiska anvisningar för undervisning vid rikets allmänna läroverk. 
1940 års skolutrednings betänkande (SOU 1944:20) avsatte däremot inte 
några nämnvärda spår i materialet.  
 
Den första artikeln i det första numret var en historiografiskt upplagd 
exposé med ambitionen att visa att det moderna historieämnet stod på 
en vetenskaplig bas.107 Ett problem som adresserades under denna peri-
od var faran att historia skulle uppfattas som ett ”pluggämne”.108

                                                           
107 HLFÅ 1942, Ahnlund, 14-27.   

 Ytterli-
gare problem som nämndes var att de högre tekniska utbildningarna val-
de att ta bort kravet på fullbordad kurs i historia för antagandet av in-

108 HLFÅ 1943, Samuelsson, s 10-19; HLFÅ 1945, Rothstein, s 55-59.   
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genjörsstudenter.109 Vidare inleddes under detta årtionde den återkom-
mande rapporteringen från olika organisationers verksamheter som hade 
det gemensamt att de utgick från att historieämnet kunde användas för 
att, efter andra världskriget, verka för ökat internationellt samförstånd.110 
I denna avhandling kommer det att visa sig att denna rapportering, med 
undantag för något decennium, haft en framträdande plats i HLFÅ. Ett 
exempel på konkreta pedagogiska frågor som behandlades är hur läro-
böcker skulle användas i historieundervisningen.111 En skribent diskute-
rade vad som kunde förväntas att olika barn egentligen förstod av histo-
riska tids- och orsakssammanhang.112 Vid årtiondets slut konstaterade en 
annan skribent att nutidsmänniskans förhållande till antiken var i att likna 
vid ett förhållande på distans. I och med det sällade sig författaren till 
den grupp artikelförfattare som inte såg med blida ögon på den tilltagan-
de ”nutidsorienteringen” i historieundervisningen.113

Skolkommissionens betänkande och dess konsekvenser för historie-
ämnet – 1950-talet 

 

1950-talet innebar huvudsakligen en ökad bearbetning av frågor som rör-
de relationen mellan historia och samhällslära. Detta skedde som ett di-
rekt svar på Skolkommissionens betänkande (1948). Betänkandet var en plä-
dering för att samhällsläran skulle brytas loss från historieämnet och 
bilda ett nytt ämne kallat ”samhällskunskap”.114

 

 I samband med detta 
försköts även innehållet i de framskrivna problemen till att handla mer 
om vad ett eventuellt åtskiljande av ämnena skulle få för negativa konse-
kvenser.  

Under denna period hävdade några skribenter i HLFÅ att en delning 
mellan ämnena vore djupt olycklig. Historieämnet behövdes för att sätta 
in samhällsläran i sitt organiska sammanhang.115

                                                           
109 HLFÅ 1945, Styrelsen årsberättelse, s 3-4; HLFÅ 1946, Styrelsens årsberät-
telse, s 6-7; HLFÅ 1948, Styrelsens årsberättelse, s 7.  

 Poängen var att en av-
slutad kurs i historia förhindrade att undervisningen i samhällslära tap-

110 HLFÅ 1946, Tham, s 28-48.   
111 HLFÅ 1948, Wichman, s 37-43.   
112 HLFÅ 1948, Mickwitz, s 44-48. 
113 HLFÅ 1949, Thunell, s 40-53.  
114 Se SOU 1948:27. 
115 HLFÅ 1951, Grauers, s 26-33; HLFÅ 1954, Höjer, s 42-46.  
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pade de historiska perspektiven på det samtida samhällets utformning. 
Endast en artikel under denna period innehöll argumentation för en del-
ning mellan ämnena.116 Rapporteringen från olika projekt där arbetet 
med att nå ökat internationellt samförstånd genom historieundervisning-
en stod i centrum fortsatte och tilltog i omfattning.117

 
  

Vid mitten av 1950-talet konstaterades i en artikel att det förnämsta dra-
get i nutida svensk historieforskning och historiesyn var den kritiska in-
ställningen till historien. Tanken var att inga romantiska eller tendentiösa 
traditioner skulle tillåtas färga synen på det förflutna.118 Vidare blev his-
torielärarnas kompetens när det gällde att undervisa i samhällsekonomi 
föremål för diskussion. Att frågeställningen regelbundet återkom bör ses 
som ett led i den pågående diskussionen om relationen mellan ämne-
na.119 I slutet av 1950-talet publicerades Skolöverstyrelsens kommitté 
Skola och försvar betänkandet Propagandakritik och samhällssolidaritet 
(1957). I dokumentet framfördes uppfattningen att skolans mål var att 
fostra elever till att omfatta demokratiska värden. Som ett led i denna 
strävan skulle eleverna aktivt tränas i att vara på sin vakt mot propagan-
da.120

Historieämnet och de stora skolreformerna – 1960-talet 

 

1960-talet präglades mer än något annat decennium av att skribenter i 
HLFÅ var tvungna att förhålla sig till de pedagogiska återverkningarna 
av beslutet om grundskolans införande och planerna på det nya gymnasi-
et. Det skedde inte minst en påtaglig utvidgning av det elevantal som 
skulle omfattas av historieundervisningen i och med införandet av 
grundskolan. 
 
Precis som i början av 1940-talet inleddes årtiondet med ett försvar för 

                                                           
116 HLFÅ 1955/1956, Petré, s 42-53. 
117 HLFÅ, 1951, Ledin, s 38-44; HLFÅ 1951, Björkblom, s 45-49; HLFÅ 1951, 
Seth, s 50-52.  HLFÅ 1952, Eckert, s 10-29; HLFÅ 1956/1957, Rodhe, s 48-72; 
HLFÅ 1957/1958, Seth, s 64-76.  
118 HLFÅ 1954, Sivgård, s 64. 
119 HLFÅ 1951, Grauers, s 26-33; HLFÅ 1959/1960, Brännman, s 68-80; HLFÅ 
1959/1960, Lindgren, s 81-87.  
120 Propagandakritik och samhällssolidaritet 1957, s 168. 
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historieämnets vetenskaplighet.121 Ett problem som blev tydligt, men 
som redan antytts under 1950-talet, var att historieämnet nu skulle un-
dervisas i sammanhållna klasser där elever från studiesvaga miljöer skulle 
undervisas tillsammans med elever som mer eller mindre var inställda på 
att fortsätta med högre akademiska studier. Därmed kom ämnets meto-
dik att få en mer framskjuten plats.122 En annan utmaning som adresse-
rades var vad som skulle kunna kallas för den dubbla vidgningen. Skolre-
formerna innebar att historieämnet gavs ett ökat ämnesinnehåll, vilket 
gjorde det nödvändigt att diskutera vilket stoff som skulle hinnas med 
och hur undervisningen skulle läggas upp för att nå de nya målen som 
först angavs för grundskolan men sedan även för det nya gymnasiet.123 
Vidare präglades samhället i stort av en alltmer ökad medvetenhet om 
behovet att göra icke-västerländska länders historia mer rättvisa, något 
som även satte sin prägel på argumentationen i detta sammanhang.124

 
  

Mot slutet av 1960-talet bedömde en artikelförfattare att läget var så all-
varligt att det kunde talas om en kris för historieämnet. Utvecklingen 
framställdes som djupt olycklig, inte minst med tanke på vilka viktiga exi-
stentiella funktioner ämnet sades fylla.125 Denna tanke på att historieäm-
net bör och kan fylla funktionen av att skapa mening i tillvaron skall visa 
sig vara ett återkommande inslag i argumentationen i HLFÅ. Föreställ-
ningen dyker upp under båda perioderna och figurerar i anknytning till 
alla fyra utbildningsfilosofiska positioner. Angående den starkare beto-
ningen på elevers ökade frihet när det gällde att göra egna fördjupnings-
uppgifter, ansåg en skribent att lärarens roll i utbildningsväsendet allt mer 
kom att bli handledarens.126

                                                           
121 HLFÅ 1961/1962, Carlsson, s 66-76.   

  

122 HLFÅ 1961/1962, Ohlsson, s 77-88; HLFÅ 1964/1965, Bergström & Hå-
kansson, s 98-109. 
123 HLFÅ 1961/1962, Carlsson, s 66-76; HLFÅ 1961/1962, Olsson, s 77-88; 
HLFÅ 1963/1964, Rudvall, s 64-76; HLFÅ 1964/1965, Lindberg, s 90-97; 
HLFÅ 1964/1965, Bergström, s 98-109; HLFÅ 1965/1966, Sandström, s 78-82; 
HLFÅ 1965/1966, Lüning, s 108-115; HLFÅ 1966/1967, Axelsson, s 128-136; 
HLFÅ 1966/1967, Torell, s 137-140; HLFÅ 1967/1968, Sandstedt, s 115-125;  
HLFÅ 1968/1969, Sandblad, s 19-23; HLFÅ 1968/1969, Larsson, s 93-105.  
124 HLFÅ 1962/1963, Wifstrand, s 20-31; HLFÅ 1962/1963, Vigander, s 77-89; 
HLFÅ 1966/1967, Haellqvist, s 24-40.   
125 HLFÅ 1966/1967, Torell, s 140.  
126 HLFÅ 1967/1968, Löfgren, s 106-114.  
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Med några av huvuddragen i materialet skissade påbörjas analysen av det 
första av de tre historiedidaktiska ledmotiven: relationen mellan historie-
ämnet historia och den akademiska disciplinen.  

Historieämnet och dess relation till akademin 

I det som följer nedan skall analysen av denna avhandlings första histo-
riedidaktiska ledmotiv presenteras i två steg. Först riktas uppmärksamhe-
ten mot hur förhållandet mellan skolämnet och den akademiska discipli-
nen beskrivits utifrån, vad jag anser vara, två dominerande argumenta-
tionslinjer i HLFÅ. Sedan flyttas fokus till hur den essentialistiskt orien-
terade argumentationen, inom ramen för HLFÅ, blivit föremål för en 
växande kritik. För att ytterligare ge exempel på hur relationen mellan 
akademin och skolämnet formulerats analyseras argumentationen i två 
artiklar närmare.       

Hur framhölls historieämnets kontakt med akademin?  

Vid 1940-talets början hade historia som forskningsämne vid svenska 
universitet funnits i Sverige sedan början av 1800-talet, och i början av 
1900-talet skedde ett vetenskapligt paradigmskifte.127 Den mer statsidea-
listiska grundhållningen, även benämnd som den ”konservativa skolan”, 
höll på att ersättas av skolbildning där basen var omfattande krav på käll-
kritik och att resultat bara skulle grundas på säkerställda historiska fakta. 
Den sistnämnda riktningen går även under benämningen ”weibulliansk”, 
då den företräddes av bröderna Curt och Lauritz Weibull.128 När en skri-
bent 1943 hävdar att universitetens främsta uppgift var att förmedla en 
vetenskaplig grunduppfattning om historiens väsen, var detta alltså på 
svensk mark en självklarhet av förhållandevis sent datum.129

                                                           
127 Hedenborg & Kvarnström 2006, s 349.  

 I materialet 
som här skall analyseras framträder två argumentationslinjer som värnade 
om en önskad kontakt med akademin. Den första handlar om ordföran-
delängdens uppsättning i föreningen HLF och innehållet i en särskild typ 
av texter som ordförandena publicerade i HLFÅ. Den andra linjen foku-
serar önskvärda och förmodade läsvanor hos elever och lärare.  

128 Adler 2004, s 15; Frängsmyr 2000, s 239-244; Gunneriusson 2002, s 34-42; 
Långström 1997, s 59.   
129 HLFÅ 1943, Samuelsson, s 16.   
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Valet av ordförande var, i sig, en tydlig signal på att närheten till akade-
min värderades högt. I slutet av 1970-talet sattes det på pränt som fram 
till dess funnits implicit i HLF:s syn på sin egen uppgift. Tanken som då 
formulerades var att föreningens tradition alltid varit att en aktiv forskare 
skulle vara ordförande.130

 

 Följaktligen hade föreningens första fyra ord-
förande alla professorstitel under sin mandatperiod och alla publicerade 
artiklar som hade karaktären av linjetal. Med ”linjetal” menas här att 
dessa texter föreföll ämnade att kommunicera till föreningens medlem-
mar vad ordföranden ansåg vara av vikt och värde när det gällde att ver-
ka för historieämnets ställning i de högre stadierna av den svenska sko-
lan. De flesta ordförandena skrev även andra typer av texter som publi-
cerades i HLFÅ, men dessa uppmärksammas inte i detta sammanhang. 
Schematiskt uttryckt såg förhållandena i den första argumentationslinjen 
ut enligt följande: 

Namn och mandatperiod  Akademisk titel Linjetal i HLFÅ  
 
Nils Ahnlund (1942-1947)  Professor  ”Före Odhner: Svensk
      historieundervisning 
      i äldre tid” (1942)  
 
Sven Grauers (1947-1954)   Professor ”Historielärarna inför  
      undervisningen i   
      Samhällsekonomi” 
       (1951) 

Torvald Höjer (1954-1961)  Professor ”Historia och  
      samhällslära” (1954) 

Sten Carlsson (1961-1971)  Professor ”Historieundervisningen 
      på gymnasiet”  
      (1961/1962) 
 
Det är ett tydligt sätt att uppvisa en önskad kontakt med den akademiska 
disciplinen att ha en historieprofessor på ämnesföreningens ordförande-
post. Ordförandelängdens utformning blir på det viset en illustration av 
ambitionen att visa att historieämnet har företrädare av hög rang inom 
just akademin. Linjetalen ses här som en legitimeringsstrategi där en per-
son med en hög position i utbildningssystemet formulerar sig positivt 
                                                           
130 HLFÅ 1977/1978, Lundh, s 8.   



69 
 

om historieämnet i svensk skola. Denna strategi lämpade sig väl under de 
akademiska förhållanden som rådde vid mitten av 1940-talet och under 
hela 1950-talet. Efter tysk modell var det vid de svenska universiteten en 
professor som ansvarade för sitt ämne. En person med titeln professor 
utövade därför mycket inflytande och skänkte därmed en hög grad av 
legitimitet bara genom sin personliga närvaro i olika sammanhang.131

 

 Det 
är möjligt att påvisa en positiv koppling till akademin på fler sätt än en 
ordförandelängd befolkad med personer med erkänd vetenskaplig status. 
Innan vi går närmare in på innehållet i två av de uppräknade linjetalen 
skall därför något sägas om den andra argumentationslinjen.  

Det andra sättet att argumentera som framkommer i materialet fokuserar 
de förmodade och önskvärda läsvanorna för lärare och elever som for-
mulerades i HLFÅ. För att huvuddragen i denna argumentationslinje 
skall framträda krävs att uppmärksamhet riktas mot recensionsavdel-
ningen i HLFÅ. Tydligt är att historielärare förväntades i sitt arbete med 
att förbereda och genomföra lektioner använda sig av avhandlingar och 
sammanfattningar av aktuella historievetenskapliga problem. Vidare upp-
fattades det som rimligt att elever på gymnasienivå då och då förväntades 
kunna använda sig av avhandlingsmaterial och forskningsöversikter för 
egen fördjupning och bredvidläsning. Inte minst drevs denna linje av års-
skriftens mångåriga redaktör Ivar Seth och av hans efterträdare på pos-
ten Hans Lennarth Lundh.132 I en recension framhöll Lundh att HLFÅ:s 
egen artikelsamling hade relevans för historiestuderande vid universitetet. 
Kvittot på att årsskriften fått denna önskvärda status var, enligt detta sätt 
att resonera, att flera av artiklarna redan ingick i de historiska institutio-
nernas fastställda litteraturkurser.133

 
  

År 1950 möttes läsarna av antagandet att de flesta verksamma historielä-
rare med förtjusning och pedagogisk vinst läst den drygt hundra sidor 
                                                           
131 Frängsmyr 2000, s 312-316.   
132 HLFÅ 1943, Landberg, recension, s 38; HLFÅ 1952, Ohlsson, recension, s 
56; HLFÅ 1953, Ljunggren, recension, s 81; HLFÅ 1957/1958, Gullberg, recen-
sion, s 81-82; HLFÅ 1961/1962, Seth, recension, s 122-123; HLFÅ 1962/1963, 
Schüllerqvist, recension, s 118; HLFÅ 1964/1965, Seth, recension, s 113; HLFÅ 
1964/1965, Seth, recension, s 130; HLFÅ 1968/1969, Seth, s 109-111; HLFÅ 
1968/1969, Lundh, recension, s 111-113;  HLFÅ 1969/1970, Lundh, recension, 
s 129-131.  
133 HLFÅ 1969/1970, Lundh, recension s 107-108.   
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långa inledningen till Birger Fahlborgs gradualavhandling om Sveriges 
yttre politik 1660-1664.134 I mitten av 1960-talet rekommenderade Ivar 
Seth varmt Rolf Torstendahls Historia som vetenskap (1966) för de historie-
lärare på fältet som möjligen sporadiskt, om ens det, ägnade sig åt forsk-
ning inom sitt ämne.135

 

 De ovan nämnda resonemangen var alltså på oli-
ka sätt uttryck för en utbredd uppfattning under denna period.  

Precis som i fallet med ordförandelängdens utformning torde detta inte 
vara någon slump. Det är rimligt att tolka den framskjutna plats som ve-
tenskaplig litteratur tillskrivs hos såväl historielärare som gymnasieelever 
som ytterligare ett uttryck för ett essentialistiskt vägval när det gäller att 
argumentera för historieämnets position utbildningen. I båda fallen kan 
det antas handla om att påvisa att skolämnet historia stod under ett starkt 
inflytande från den vetenskapliga disciplinen. Min tolkning är att det un-
derförstådda resonemanget här är att när relationen lyfts fram på just 
detta sätt bidrar detta till att skapa legitimitet för skolämnet.  
 
Hur skrev då de aktörer i HLF som redan befann högst upp i det akade-
miska utbildningssystemet?   

Två ordförandes linjetal  

Anledningen till att nu två artiklar skall granskas närmare är att de till-
sammans illustrerar både förskjutningar inom det den akademiska disci-
plinen och förändrade förutsättningar i den svenska skolan. En akade-
misk disciplin kan enligt den franske sociologen Bourdieu betraktas som 
ett fält.136

                                                           
134 HLFÅ 1950, Landberg, recension, s 76.  

 En stark önskan om att koppla historieämnet till den akade-
miska disciplinen borde, enligt detta synsätt, rimligtvis kunna illustreras 
av aktörer som både rör sig i det akademiska fältet och skriver för att 
hävda skolämnet historias plats i utbildningen. Ordförandena Nils Ahn-
lund och Sten Carlsson argumentationer bygger på en essentialistisk 
grundhållning men uppvisar ändå för den här undersökningen intressan-
ta olikheter. Perspektiv i framställningen skiftar nu från det mer övergri-
pande betraktelsesättet till att mer i detalj uppmärksamma argumentatio-
nen i ett mindre antal texter.  

135 HLFÅ 1966/1967, Seth, recension, 145.   
136 Gunneriusson 2002, s 16-33. 
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Föreningens förste ordförande Nils Ahnlund författade den inledande 
artikeln i det första numret av HLFÅ 1942.137 För honom var det angelä-
get att skapa ett historiografiskt sammanhang åt läsarna med vars hjälp 
historieämnets vetenskaplighet kunde framhållas. Historien om historie-
ämnet presenterades som en exposé med början i antiken och som sedan 
ledde fram till vad Ahnlund kallade historieämnets officiella emancipa-
tion vid 1800-talets början. När ämnet ”ställts på egna ben” fick det ett 
lämpligt läromedel i och med publicerandet av Clas Theodor Odhners 
Lärobok i fädernelandets historia (1867). Odhner framställdes i artikeln som 
en författare som var i ”full kontakt med den nya tiden” och preciserades 
genom att läroboksförfattarens goda meriter och karaktärsdrag fram-
hölls: han var en vetenskapsman av facket och hade stark vetenskaplig 
ansvarskänsla, vidare ägde han en god blick för det väsentliga och för 
nödvändigheten att sovra i det historiska stoffet. I artikeln påpekandes 
det att med Odhner kom något nytt. Han förde in i historieskrivningen 
ett mer allmännordiskt perspektiv som kontrasterade mot den då rådan-
de fosterländska historieskrivningen. Att Ahnlund fäste stor vikt vid att 
upprätthålla den, redan nämnda, historiografiska förbindelsen framgår av 
slutorden i hans artikel: ”Det kan icke vara oss likgiltigt, vad våra fäder i 
skilda generationer hade lärt om fosterlandets och världens framfarna 
öden”.138

 
  

Den fjärde ordföranden i föreningen, Sten Carlsson, skrev sitt linjetal när 
de hotbilder som förknippas med införandet av grundskolan blivit ett 
faktum.139

                                                           
137 HLFÅ 1942, Ahnlund, s 16-27.   

 Men det var inte historieämnets ställning i den kommande 
grundskolan som han valde att diskustera utan istället vände han blicken 
mot historieundervisningen på gymnasiet. Året var 1962. Sarkastiskt på-
pekade Carlsson inledningsvis att alla de som känner ett antal historiker 
har fog för att starkt betvivla tanken på att historiska studier kunde fun-
gera karaktärsdanande. Med andra ord skulle svaren på varför historia 
skall studeras inte sökas bland moraliska faktorer. Det främsta skälet till 
historiska studier var istället det intellektuella. Historielärarens uppgift 
uppfattades vara att ge sina elever sinne för tidsdimensioner, men för att 

138 HLFÅ 1942, Ahnlund, s 27. Här kan det påpekas att Ahnlunds verksamhet 
som historiker kom att beskrivas med en mycket snarlik terminologi som han 
själv hade använt om Odhner, då gällande Ahnlunds bok om Stockholms histo-
ria, se HLFÅ 1953, Lindberg, recension, s 62-64. 
139 HLFÅ 1961/1962, Carlsson, s 66-76.    
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klara denna uppgift krävs den intellektuella förmågan att hålla sig objek-
tiv. Objektivitet i det här fallet handlade om att läraren i undervisningen 
skulle avstå helt från att hävda den ena eller andra riktningen eller förkla-
ringsmodellens överlägsenhet. Inte heller skulle värdeomdömen fällas 
om vad som kunde tänkas vara rätt eller fel vid olika tidpunkter. Carlsson 
hävdade därför att:  
 

Sanning är historikerns enda ledstjärna – sanningen om den så för till helve-
tets portar. Den pedagog, som medvetet lämnar falska upplysningar eller läg-
ger fakta till rätta för att tjäna något visst politiskt syfte, dömer sig själv.140

 
 

Han såg förslagen att helt ta bort antikens historia från grundskolans lä-
roplaner och förskjuta tyngdpunkten till 1800- och 1900-talet som en 
förändring till det sämre. Egypternas faraoner, Greklands tänkare och de 
stora religionsstiftarna tillhörde i allt för hög grad det levande förflutna 
för miljoner människor i världen. Därför utfärdas en varning: ”Den krono-
logiska provinsialismen – ett uttryck för ’nuets diktatur’ – har f.n. fått allde-
les för stort svängrum inom svensk kulturpolitik och hotar avskärma oss 
inte bara från gångna tider utan också från andra nationer, som har en 
vidare kultursyn än vi”.141

 
 

Argumentationen i Ahnlunds och Carlssons artiklar sammanföll när det 
gällde att hävda vikten av historieämnets vetenskapliga förankring. Här 
återfinns en kontinuitet över tid, men samtidigt framträder en förändring 
gentemot den mer nationellt orienterade historievetenskapen. Ahnlund 
företrädde den historieskrivning som var på väg att tappa fästet inom 
akademin. Den nya riktningen inom svensk historievetenskap med sin 
kritiska udd riktad mot alla former av nationell historieskrivning hade i 
detta sammanhang sin förespråkare i Carlsson. Ahnlunds apologetiska 
grepp förefaller mot den bakgrunden en smula märkligt. Om ämnets ve-
tenskapliga bas skulle hävdas var varken författaren till eller tankelinjerna 
som format Fädernelandets historia (1867) något som bedömdes särskilt po-
sitivt. Dessa kunde sägas vara ur takt med tiden. Det som starkast talade 
till denna argumentationslinjes fördel var att den knöt an till de nationella 
och personlighetsfostrande ideal som uttryckts i de metodiska anvisning-
arna. I dessa hette det: ”Att väcka kärlek till fosterlandet, lägga grund till 

                                                           
140 HLFÅ 1961/1962, Calrssson, s 68.  
141 HLFÅ 1961/1962, Carlsson, s 71. Kursiv i original.   
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en god medborgaranda samt inskärpa vikten av humanitet och objektivi-
tet i uppfattning och omdöme bör vara all historieundervisnings mål”.142

 
 

Men redan 1950 hävdade en skribent i HLFÅ att det som mer än något 
annat kännetecknade den svenska historikern var en stark misstro till all 
historieskrivning som färgats av religiösa eller nationella preferenser.143 
Vid slutet av 1950-talet var striden mellan den konservativa skolan och 
den mer faktapositivistiska inriktningen avgjord till den sistnämndas 
fördel.144 När det gällde att hävda ett gångbart vetenskapligt ideal som 
bas för historieämnet kan alltså Carlssons artikel sägas ligga mer rätt i ti-
den. I kontrast till att betona en persons vetenskapliga karaktärsegenska-
per som orienteringspunkt valde därför Carlsson att framhålla ”objektivi-
teten” som historikerns ledstjärna. Precis som hos Ahnlund låg Carlssons 
argumentation i linje med rådande styrdokument. Från publicerandet av 
Skolkommissionens betänkande (1948) och fram till och med Lgr 1969 kom 
nämligen en positivistisk vetenskapsbas att läggas till grund för upp-
fattningar om hur hela utbildningssystemet skulle utformas.145

 
 

I nästa kapitel kommer jag visa på hur en essentialistiskt orienterad argu-
mentation allt mer utmanades av andra utbildningsfilosofiska perspektiv 
framför allt från 1980-talet och framåt. Som en förberedelse för detta 
kommer redan i följande avsnitt ges ytterligare exempel på hur den es-
sentialistiskt orienterade argumentationen tog sig uttryck under den här 
aktuella perioden.   

Grunden för en begynnande kritik av essentialismen  

Under 1970-talet, men framför allt under 1980-talet drev ett antal artiklar 
i HLFÅ ett mer självkritiskt perspektiv när det gällde en ensidigt essen-
tialistisk hållning. Till dessa blir det tillfälle att återkomma till mer detalje-
rat i nästa kapitel. I detta avsnitt följer en redogörelse för inslag i argu-
mentationen mellan 1942 och 1970 som, enligt min uppfattning, utgör 
grunden för en begynnande kritik av en enbart essentialistisk argumenta-
tionsstrategi när det gäller att hävda ämnet historias ställning i svensk 

                                                           
142 Metodiska anvisningar för undervisning i rikets allmänna läroverk 1935, s 108. 
143 HLFÅ 1950, Löfqvist, s 34.  
144 Guneriussson 2001,s 212. 
145 Englund 1994, s 58-61; Englund 2005 (1986), s 199-207.  
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skola.    
 
Att en skribent i början av 1940-talet skrev om svensk utrikespolitik från 
Carl XIV Johan till Oscar II, eller att en annan 1950 valde att göra en 
översikt av svensk medeltidsforskning under 1900-talet ur ett lundensiskt 
perspektiv, indikerar att forskningsfronterna inom historievetenskapen 
ansågs viktiga att informera om. När ytterligare en skribent 1962 kunde 
publicera vad hon själv kallade för ett forskningsprogram rörande olösta 
frågor kring Gustav III, är det ur detta perspektiv talande i sig.146 Veten-
skapliga rön ses här som något som gavs till svenska historielärare på fäl-
tet för fortsatt förkovran. I linje med detta sätt att resonera var uppfatt-
ningen att det avgörande för den akademiska utbildningen av lärare var 
att träna förmågan att alltid själv undersöka och pröva att innehållet i un-
dervisningen utvecklades på ett önskvärt sätt. En sådan hållning ansågs 
endast kunna fostras fram under en inte allt för kortvarig verksamhet ”i 
universitetens och högskolornas fria vetenskapliga arbete”.147

 

 Men mot 
detta sätt att argumentera kom alltså en reaktion i HLFÅ.  

I en artikel från 1971 kritiserades det att HLFÅ de senaste åren enbart 
innehållit i genomsnitt en artikel om året som berörde undervisningsme-
todiska frågor. Det finns skäl till att nämna en artikel som egentligen hör 
hemma inom nästkommande undersökningsperiod. Artikeln från 1971 är 
nämligen den första som direkt artikulerar de förhållanden som här ne-
dan skall redovisas. Eftersom kritiken mot en för nära koppling till aka-
demin byggde på ett missnöje med vad som dittills inte hade tagits upp i 
årsskriftens artiklar under denna period, finns det anledning att se när-
mare på detta förhållande som kan sägas vara grunden för den begyn-
nande kritiken.148 Påpekas bör att det endast vid två tillfällen under den-
na period argumenterades explicit för behovet av ökad metodundervis-
ning. Behovet som lyftes fram var mer konkreta riktlinjer för användan-
det av bilder och film i historieundervisningen.149

 
  

Om antagandet att uttrycket ”de senaste åren” avser 1960-talet kan det 
                                                           
146 HLFÅ 1942, Höjer, s 28-44; HLFÅ 1950, Löfqvist, s 23-35; HLFÅ 
1962/1963, Hennings, s 32-46.   
147 HLFÅ 1947, Styrelsens årsberättelse, s 5.  
148 HLFÅ 1971, Löfqvist & Malcus, s 145-157. 
149 HLFÅ 1953, Lindhagen, s 32-41; HLFÅ 1961/1962, Styrelsens årsberättelse, 
s 9-10.  
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konstateras att förhållandena under 1940-talet och 1950-talet var ungefär 
desamma. Av de 27 artiklar som publicerades under 1940-talet betonade 
sju vad som skulle kunna sägas gälla didaktiska hur-frågor.150 Under 
1950-talet var förhållandena 38 artiklar sammanlagt, och av dessa berör-
de nio metodiska frågeställningar och perspektiv.151 Utan närmare preci-
sion kan det påpekas att ämnesvalen för de artiklar som var helt befriade 
från pedagogiska sidoblickar i hög grad motsvarade ämnesvalen för de 
doktorsavhandlingar i historia som under samma decennier blev föremål 
för recension.152

Sammanfattning  

 

Sammantaget byggde argumentationen, som berörde detta historiskdi-
daktiska ledmotiv på det essentialistiska antagande att det som sker i den 
akademiska historien skall komma lärare på fältet till del. Analysen av 
ordförandelängden, linjetalen och ett fågelperspektiv på ämnesvalen för 
artiklarna under perioden, styrker att detta synsätt dominerade när kopp-
lingen mellan skolämnet och akademin framhölls. Samma tendens i ar-
gumentationen återfinns framför allt i redaktören Ivar Seths recensioner 
under denna period. Just denna tydliga koppling till historieämnet som 
akademisk disciplin visade sig utgöra incitamentet för en växande kritik.  

Historieämnets samhällsorienterande potential  

I detta avsnitt påbörjas analysen av argumentationen i HLFÅ som berör 
avhandlingens andra historiedidaktiska ledmotiv. Det handlar nu om på 
vilket sätt historieämnet kan sägas ha en samhällsorienterande potential. I 
materialet för denna avhandling blev det aldrig en fråga om historieäm-

                                                           
150 HLFÅ 1943, Samuelsson, 10-19; HLFÅ 1945, Rothstein, s 55-59; HLFÅ 
1946, Bäckelin, s 50-60; HLFÅ 1947, Johannesson, s 40-47; HLFÅ 1948, 
Wichman, s 37-43; HLFÅ 1948, Mickwitz, s 44-48; HLFÅ 1949, Thunell, s 40-
54.  
151 HLFÅ 1951, Söderlund, s 15-25; HLFÅ 1951, Grauers, s 26-33; HLFÅ 1953, 
Lindhagen, s 32-41; HLFÅ 1955/1956, Valentin, s 17-29; HLFÅ 1955/1956, 
Petré, s 42-53; HLFÅ 1955/1956, Herz, s 54-64; HLFÅ 1957/1958, Rösbäck, s 
77-79; HLFÅ 1959/1960, Valentin, s 55-64; HLFÅ 1959/1960, Lindgren, s 81-
87. 
152 För en ingående förteckning av ämnesval för doktorsavhandlingar i Sverige 
under 1940- och 1950-talet, se Andolf 1976, s 43-44; 60-61.  
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net skulle fungera samhällsorienterande eller inte. Skiljelinjerna blir tydli-
ga först när uppmärksamheten riktas mot på vilka sätt historieämnets 
samhällsorienterande potential lyftes fram. Utgångspunkten i det som 
följer är att det efter publicerandet av Skolkommissionens betänkande (1948) 
blev nödvändigt att argumentera för att historieämnet hade en samhälls-
orienterande potential. Utan en trovärdig argumentation rörande sam-
hällsorientering genom historieämnet skulle det bli svårt att göra anspråk 
på legitimitet i den svenska skolans högre stadier. Sättet på vilket sam-
hällsorienteringen lyftes fram i nyss nämnda dokument samt riktlinjerna 
för historieämnets utformning på grundskolan (1962) och senare det nya 
gymnasiet med tillhörande fackskolor (1964) satte en agenda som artikel-
författarna i HLFÅ blev tvungna att förhålla sig till. Föreställningar om 
vetenskapens krav på skolämnenas objektivitet och den uttryckliga för-
väntan att skolsystemet skulle bidra till en demokratisk fostran genom att 
verka för propagandakritiska medborgare, kom att tydligt prägla hur his-
torieämnets samhällsorienterande roll formulerades.153

Samhällsorientering som en huvuduppgift för historieämnet 

 

Låt oss först notera några formuleringar kring historieämnets samhälls-
orienterande uppgift ur Skolkommissionens betänkande (1948) Avsnittet om 
historia, som hette ”Historisk och geografisk orientering”, pekade i en 
bestämd riktning när det gällde ämnet historia med samhällslära. Rörelsen 
skulle kunna beskrivas som ett uppbrott från nationell lojalitet genom att 
dana elevernas karaktär till att fostra demokratiska medborgare genom 
vetenskapligt säkra metoder. Tillsammans med geografi och det nya äm-
net samhällskunskap räknades historia här till de ämnen som förväntades 
ge eleverna den sociala orientering de behövde för att kunna fungera på 
ett önskvärt sätt i det moderna svenska samhället. Därför hette det:  

 
Undervisningen i såväl allmän som svensk historia bör avpassa skildringen 
av politiska och krigiska omvälvningar efter deras betydelse för den sociala 
och kulturella utvecklingen. Fredliga insatser av upptäckare, uppfinnare och 
reformatorer bör dominera över fältherrarnas krigiska bragder och bör kun-
na skildras medryckande i de bredvidläsningsböcker, som måste komma att 
spela stor roll i skolarbetet. Barnen får inte vänja sig vid att betrakta krig som 
något självklart och i första hand heroiskt, de bör också få kännedom om 

                                                           
153 Englund 1994, s 50-51; Englund 2005 (1986), s 298-299.  
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vilka lidande krig har fört med sig. Behovet av internationellt samarbete bör 
komma framstå klart som ett resultat av undervisningen.154

 
 

Ett historieämne som uppfattades tjäna nationellt propagandistiska syf-
ten kritiserades således skarpt. Därmed hade även några tilltänkta bäran-
de inslag i historieämnet lyfts fram. I de metodiska anvisningarna från 
1935 fanns förvisso formuleringar om ämnets samhällsorienterande po-
tential. Men i likhet med Englund hävdar jag att dessa bäst förstås i sitt 
sammanhang som underordnade en hegemonisk strävan, där nationell 
samhörighet var en överordnad princip.155

 

 Ordalydelsen i de metodiska 
anvisningarna som åsyftas här är:  

Historieundervisningen skall på olika stadier sträva efter att ge näring åt de 
ungas fantasi, väcka deras intresse för gångna tiders människor och samhälls-
förhållande och för dem levandegöra det förflutna. Den bör därjämte söka 
främja lärjungarnas förståndsverksamhet, lära dem förstå, sammanställa och 
pröva. Kunskapen om det förgångna skall på så vis underlätta förståelsen av 
vår egen tid.156

 
 

Så långt några kommentarer om de då aktuella styrdokumenten. Men hur 
såg då föreställningarna ut angående hur denna huvuduppgift för histo-
rieämnet skulle uppnås? I framställningen nedan ges exempel på hur pe-
rennialism kommit till uttryck i argumentationen inom HLFÅ. 

Samhällsorientering som kontakt med ett formerande förflutet 

Den bärande balken i en perennialistisk typ av argumentation är att det 
står väl till i samhället när historieämnet i skolsystemet baseras på mänsk-
lighetens eviga och ständigt återkommande frågor om rätt och fel, sant 
och falsk, vackert och fult. Det beständiga betonas då, enligt denna ut-
bildningsfilosofi, i kontrast till det som är tids- och rumstypiskt.157

När det gällde historieämnet som en resurs för samhället att upprätthålla 

 Det 
förflutna tillskrivs en både omistlig och positivt formerande funktion för 
samtiden. Inte sällan argumenteras det för att skolämnet historia fyller 
behov av närmast existentiell karaktär. 

                                                           
154 SOU 1948:27, s 164.  
155 Englund 1994, s 58-61; Englund 2005 (1986), s 194-199. 
156 Metodiska anvisningar för rikets allmänna läroverk 1935, s 108.  
157 Stensmo 1994, s 200-204, 210-211.   
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kontakten med ett konstituerande förflutet uppvisade tematiken i HLFÅ 
några variationer under 1940-talet. En utgångspunkt var att börja med 
definitionen av själva ämnet och då betona att historia handlade om den 
västerländska kulturens uppkomst och utveckling fram till nutid. I detta 
sammanhang påpekades att behandlingen av ”naturfolken” skulle falla 
inom andra ämnesdiscipliner och att Bortre Orientens historia inte skulle 
räknas till ”vår världshistoria”.158 Ett annat sätt var att betona att histo-
rieämnet har förmågan att få de unga att se sig själva som länkar i en 
oändlig utvecklingskedja och därigenom väcka insikten att det är de själ-
va som bär ansvaret för framtidens historia.159 Ytterligare en variant var 
att hävda att kunskaper om den västerländska kulturens utveckling var 
ett omistligt inslag i en allmänbildning för de elever som en dag skulle få 
viktiga förtroendeposter i samhället.160

 
 

Skolkommissionens förslag att i historieundervisningen lägga mer fokus 
på de senaste trehundra åren möttes med ogillande. Styrelsen för HLF 
påpekade att konsekvenserna av detta skulle bli en försämrad historisk 
bildning som ledde till att känslan av samhörighet med det förgångna 
försvagades.161 I en artikel gjordes även gällande att det vid studier av an-
tiken gavs möjlighet att uppmärksamma de totalitära tankelinjer som fun-
gerat som inspiration för diktatoriska tendenser genom alla tider. Ex-
emplet var Sparta som sades ha upprepat sig igenom hela världshistorien 
och som i samtiden gett sig tillkänna som nazism och bolsjevism. Mot 
detta kunde demokratin i Aten ställas som ett gott exempel.162 På samma 
sätt kunde en bok om kejsar Augustus varmt rekommenderas med moti-
veringen att den innehöll en avslutande del där tydliga kopplingar gjordes 
mellan forntiden och dagens samhälle.163

 
 

I början av 1950-talet lades ett förslag fram om att historiekursen i första 
årskursen på läroverket skulle ägnas åt de mer allmänbildande momenten 
än vid samhällsföreteelserna som vette mot samhällskunskapens områ-
den. Det ansågs viktigare att eleverna fick veta vad sirener och cykloper 

                                                           
158 HLFÅ 1943, Samuelsson, s 10, 16. 
159 HLFÅ 1945, Rothstein, s 56. 
160 HLFÅ 1946, Styrelsens årsberättelse, s 6. 
161 HLFÅ 1949, Styrelsen årsberättelse, s 4. 
162 HLFÅ 1949, Thunell, s 43, 47. 
163 HLFÅ 1948, Höjer, recension, s 75.  
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var än att de kände till Rom på Augustus tid.164 En recensent hävdade att 
historielärare fortfarande hade användning för litteratur om antiken i den 
mån läraren gavs tillfälle att ägna undervisning åt den epoken.165 Under 
samma period påpekades det att Hilding Johanssons Folkrörelserna och det 
demokratiska statsskicket i Sverige (1952) gav klara belägg för att folkrörel-
serna varit av största betydelse för utvecklingen från privilegiestyrd över-
hetsstat mot ett demokratiskt folkhem, och tveklöst gjorde en historielä-
rare rätt i att tillägna sig innehållet.166 I en artikel argumenterade en skri-
bent för att historieämnet på de lägre stadierna hade som uppgift att 
spränga elevernas ”trånga erfarenhetsramar” medan historieämnet på 
gymnasiet skulle ge eleverna den bildning de behövde för att kunna bli 
medborgare i ett okänt framtidssamhälle.167

 
  

Den redan nämnda ansatsen att hålla fast vid antiken kunde även sättas 
in i ett internationellt perspektiv. I ett fall relaterades detta till strävan att 
efter andra världskrigets slut stärka ett gemensamt europeiskt kulturmed-
vetande och på så sätt verka för en fredlig samexistens. Enligt en skri-
bent var det samstämmiga intrycket från en konferens i Oslo, inom ra-
men för Europarörelsens arbete, att en större betoning av den antika kul-
turens betydelse för den europeiska civilisationens grundläggning och ut-
veckling var önskvärd.168

 
 

1960-talet inleddes med att Skolöverstyrelsen gav ut ett förslag för meto-
diska anvisningar för det allmänna gymnasiet. Som framgår av det under-
sökta materialet ogillades förslaget av HLFs styrelse.169

                                                           
164 HLFÅ 1950, Styrelsen årsberättelse, 7. 

 I förslaget sades 
nämligen att historieämnet inte kunde ge eleverna kunskaper som kom 
till direkt praktisk nytta. Istället hävdades att förtjänsten är att ge elever 
tillfällen att se saker från olika håll och därmed öva upp det kritiska om-
dömet, ”väpna dem mot propaganda”, samt lära dem förstå förhållan-
den och åskådningar som var annorlunda än deras egna. Mot detta ar-
gumenterades det för att historieämnets främsta värde låg i de kunskaper 
och den historiska bildning historieundervisningen förmedlar. Styrelsen 
för HLF föreslog att de metodiska anvisningarna skulle förses med en 

165 HLFÅ 1952, Rodhe, recension, s 49. 
166 HLFÅ 1952, Persson,  recension, s 67-69. 
167 HLFÅ 1951, Söderlund, s 23.  
168 HLFÅ 1954, Sivgård, s 47, 60. 
169 HLFÅ, 1961/1962, Styrelsens årsberättelse, s 5-17. 
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formulering där det sades att historieämnet skänker den ”kännedom om 
gångna generationers liv och arbete, som är nödvändig för att de [eleverna] 
skall förstå den värld de lever i och det samhälle i vilket de kommer att 
verka.”170

 
  

Denna argumentationslinje förstärktes genom att redaktören Ivar Seth i 
samma nummer ägnade sex sidor åt att recensera böcker som på olika 
sätt behandlade antikens historia.171 En skribent menade att om idéhisto-
ria tydligt integrerades med historieämnet skulle det, i sin tur, innebära 
att eleverna skulle få kunskaper som är omistliga för alla dem som verkli-
gen vill veta vad det är att ha varit, och vara, människa.172 År 1962/1963 
publicerades en reserapport i HLFÅ.173 Målet för resan var Grekland och 
det rapporterades att det vid resterna av Poseidon-templet lästes strofer 
ur Hjalmar Gullbergs dikter. När sedan sällskapet nådde Maraton och 
Kerameikos hävdade skribenten att ”många uttryck ur den svenska dik-
ten trängde sig på, erinrade om det antika arvets betydelse för svensk od-
ling”.174

 
  

När det gällde vilket det formerande förflutna var, var det således i första 
hand antiken som intog den främsta platsen. Detta intresse för antiken 
motsvarades inte av ett samtida forskningsintresse inom den historiska 
disciplinen under perioden. Frånvaron av antikstudier i det akademiska 
ämnet historia kan dock förklaras av att man i början av 1900-talet inrät-
tade Antikens kultur- och samhällsliv som universitetsämne. Det var in-
om detta ämne som antikstudierna kom att förläggas.175

 
      

För tillfället skall intresset i framställningen flyttas från det ”förgångna” 
till att se hur föreställningar om ”nuet” skapat spänningar inom den pe-
rennialistiskt orienterade argumentationen som här uppmärksammas. 

                                                           
170 HLFÅ 1961/1962, Styrelsens årsberättelse, s 6. Min kursivering. 
171 HLFÅ 1961/1962, Seth, recension, s 103-111. 
172 HLFÅ 1962/1963, Lindroth, s 47-56. 
173 HLFÅ 1963/1964, Historielärarnas greklandsresa, s 19-22.   
174 HLFÅ 1963/1964, Historielärarnas greklandsresa, s 20. 
175 För en introduktion till tillkomsten av ämnet Antikens kultur och samhällsliv, 
se Hillbom & Rydstedt 2009. 



81 
 

Samhällsorientering och kampen mot nuets diktatur 

I detta avsnitt ges ytterligare exempel på att kampen mot vad som, enligt 
vissa skribenter, uppfattades vara ”nuets diktatur” sträckte sig ännu läng-
re tillbaka i tiden. Som redan har visats ligger det nära till hands för en 
perennialistiskt inspirerad argumentation att misstänkliggöra alla uttryck 
för tankarna att ”nuet allena” skulle kunna ge individen den orientering 
hon behöver för att fungera i samhället. Uttryckt på ett annat sätt: det 
gäller att i linje med denna utbildningsfilosofi framhålla att elever får den 
bästa förberedelsen för livet genom att inom historieämnet undersöka 
vad i kulturarvet som är av bestående värde.176

 
 

Inledningsvis kan noteras att den kamp mot ”nuets diktatur” som Sten 
Carlsson uppmanade till 1962 hade han redan formulerat i mitten av 
1950-talet. I det sammanhanget pekade han på det som uppfattades vara 
den stora faran med en bodelning mellan ämnena: 
 

Historien kommer mer än nu att framstå som något avslutat och inaktuellt, 
och det moderna samhället kommer att i stigande utsträckning betraktas 
som någonting oföränderligt; eleverna kunna få en överdriven vördnad för 
alla de bestämmelser och förordningar, som just för ögonblicket äro gällande 
och som i många fall komma att avskaffas eller modifieras, innan samma 
elever själva inträder i det praktiska arbetslivet.177

 
 

Redan 1943 noterades det att historieundervisningen vid gymnasiet kunde 
liknas vid en likbent triangel med spetsen i antiken och basen i nutiden. Po-
ängen var då att innehållsmängd och intresse förväntades öka ju längre fram 
på tidsaxeln undervisningen nådde. Det som fokuserades i argumentationen 
var att vissa tider och stunder krävde större plats därför att de på ett ödesdi-
gert sätt präglat efterkommande tider. Som exempel på ett sådant fenomen 
av avgörande betydelse nämndes feodalväsendet.178 I slutet av 1940-talet ut-
färdades en varning för att om studierna i historia bara inriktades på de se-
naste två århundradena skulle det innebära att elevernas känsla av samhörig-
het med det förgångna försvagades och dessutom skulle historieämnets för-
måga att ge en bakgrund till aktuella samhällsförhållanden försvåras.179

                                                           
176 Stensmo 1994, s 210. 

  

177 HLFÅ 1955/1956, Seth, s 73. Min kursivering.  
178 HLFÅ 1943, Marklund, s 10-19.  
179 HLFÅ 1949, Styrelsens årsberättelse, s 4.   
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I början av 1950-talet betonades att historieundervisningen, särskilt på 
gymnasiet, kunde bidra till att avslöja den genetiska historieuppfattning-
ens förenklingar och hyllningar av nuet. Genom att låta historia vara just 
historia skulle historieämnet kunna medverka till att ge eleverna den bild-
ning som de behövde som ”medborgare i ett okänt framtidssamhälle”. I 
denna artikel antogs det moderna samhällets skola, i allt för hög grad, 
präglas av utbildning när det omistliga var att slå vakt om att elever fick 
bildning.180 Distinktionen mellan dessa två begrepp är uttryck för en av de 
pågående diskussionerna i det moderna samhället om vad som skall ange 
inriktning för de gemensamma skolsystemen. Begreppet utbildning 
kopplas då främst till föreställningar om att skolsystemet kan öka ett 
lands tillväxt genom att investera resurser i lönsam kunskap. Bildning 
däremot relateras till uppfattningen skolsystemets olika ämnen som en 
resurs för att skapa möjlighet för elever att upptäcka sig själva och värl-
den.181

 
          

Med anledning av de föreslagna ämnena för studentexamen vårterminen 
1957 konstaterades i styrelsens årsberättelse att den ökade nutidsanknyt-
ningen inte var alltigenom oproblematisk. Med en alltför stark anknyt-
ning till aktuella förhållanden uppfattades risken som överhängande att 
elever skulle finna det föga motiverat att skaffa sig goda kunskaper i his-
toria inför studentexamen. Som examensfrågorna var utformade gav det, 
enligt skribenten, intrycket att det viktigaste att veta i historieämnet kun-
de baseras på tidningsstudier och nutidskunskap. Argumentationen myn-
nade ut i kravet att skeden som skulle beröras var de som låg före 1900-
talet.182 På det temat kunde även recensionen av Alf Henrikssons två-
bandsverk Antikens historia (1958) sägas spinna. Arbetet beskrevs som en 
kulturgärning av imponerande mått. Böckerna bedömdes som extra vik-
tiga i en tid då det under åratal, enligt recensenten, hade ”bedrivits ett 
nästan systematiskt undermineringsarbete mot det klassiska kulturarvets 
och historiens plats i vår skola”.183

 
 

                                                           
180 HLFÅ 1951, Söderlund, s 15-25. 
181 För en introduktion till en pedagogisk diskussion centrerad kring dessa be-
grepp, se Hartmut von Henting 1998. För en längre diskussion om relationen 
mellan bildning och moderniseringen av samhället, se Gustavsson 1996, s 161-
191. 
182 HLFÅ 1956/1957, Styrelsens årsberättelse, s 10-11.   
183 HLFÅ 1958/1959, Seth, recension, s 106.  



83 
 

I ett yttrande över Skolberedningens betänkande betonades att en tydli-
gare påbjuden nutidsanknytning i historieämnet inte var önskvärd då ak-
tualitetsanknytning skulle vara en ”krydda” men inte bestämma vad som 
skall undervisas i historia.184 Den redan nämnda artikeln av Sten Carlsson 
kan tjäna som ytterligare ett exempel på en kritik av ”nuets diktatur”. 
Poängen då var att det förflutna är en realitet i den verklighet som män-
niskan försöker förstå, ja det förflutna hävdades helt enkelt ha ett oänd-
ligt övertag på nuet. Tanken vidgades även till att gälla vad som kan be-
skrivas som en befarad kollektiv minnesförlust med konsekvensen att 
elever avskärmades från gångna tider och därmed även skulle bli oför-
mögna att relatera till de nationer där en vidare kultursyn rådde än i Sve-
rige.185 Den redan nämnda Alf Henriksson var en produktiv skribent och 
med anledning av publiceringen av hans reviderade utgåva av Svensk his-
toria (1965) och Alla årets dagar (1966), konstaterade återigen Ivar Seth att 
eftersom utrymmet för den äldre historien hade beskurits i det nya gym-
nasiet var böckerna ett välkommet tillskott. Att dessa böcker gavs ut 
framställs som ett uttryck för att förlagen tog sitt ansvar för att den bil-
dade svensken även fortsättningsvis skulle ha kännedom om vad som ägt 
rum före 1800-talet.186

 
 

Så långt är det tydligt att en del av argumentationen i HLFÅ rörande his-
torieämnets samhällsorienterande potential även följde en perennialistisk 
linje. Men detta historiedidaktiska ledmotiv kom även att behandlas i an-
slutning till en av de andra utbildningsfilosofiska positionerna som tidi-
gare har exemplifierats, den progresivistiska. 

”Social studies” och samhällskunskapens förespråkare 

I 1950 års nummer av HLFÅ möter vi den enda explicita progressivis-
tiskt orienterade argumentationen för historieämnets samhällsorienteran-
de potential under denna period. I en sjutton sidor lång artikel tog läro-
verksadjunkt Birgit Rodhe upp den historiska bakgrunden och den dåva-
rande utformningen av ämnet Social studies i amerikanska skolor. 28 år 
efter att artikeln publicerades blev Rodhe skolminister i den borgerliga 
regeringen. I den egenskapen kom hon att initiera arbetet med den läro-

                                                           
184 HLFÅ 1961/1962, Yttrande över 1957 års skolberednings betänkande, s 11-
17. 
185 HLFÅ 1961/1962, Carlsson, s 66-76.  
186 HLFÅ 1965/1966, Seth, recension, s 160.   
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plan för grundskolan (Lgr 80) som hade tydliga progressivistiska känne-
tecken. Det utbildningsfilosofiska argumentation som inom ramen för 
HLFÅ kan betraktas som något av ett undantag, kom via Rodhe seder-
mera att prägla ett av skolsystemets centrala styrdokument.187 År 
1959/1960 återgavs i HLFÅ:s recensionsdel även en debatt om det nya 
ämnet samhällslära, där Birgit Rodhe var en central aktör. I detta replik-
skifte profilerade hon sig som en debattör vilken drev den progressivis-
tiska linjen att det är viktigt att samordna en mängd olika skolämnen för 
att kunna ge elever i den svenska skolan ”världsorientering”.188

 
                

Utgångspunkten för artikeln från 1950 var att den amerikanska diskus-
sionen var relevant även för svenska historielärare.189 Inledningsvis kon-
staterades att i USA vid den här tiden sattes stort hopp till att ämnet so-
cial studies skulle kunna skapa solidariska och ansvarsmedvetna medbor-
gare. Detta innebar att ämnet allt mer kom att framstå som det centrala i 
den amerikanska skolans kursplan. I sin historik över ämnet konstaterade 
skribenten att en förskjutning skett i hur social studies uppfattades då det 
introducerades i slutet av 1800-talet och de betoningar som var aktuella i 
början av 1950-talet. Från en undervisning som ställt kulturarvets för-
medling i centrum hade en förskjutning skett till förmån för metoder och 
ämnesval som alla syftade till att ”möta ungdomens behov och att hos 
dem fostra fram de kännetecken, som utmärker den demokratiska med-
borgaren”.190

 
  

Eftersom artikeln byggde på Rodhes egna erfarenheter från ett längre 
platsbesök, kunde hon rapportera att amerikanska pedagoger som hon 
talat med ställde sig mycket tveksamma till skolkommissionens förslag 
att göra samhällskunskapen till ett eget ämne: ”Den amerikanska diskus-
sionen rör sig istället i rakt motsatt riktning. Integration är här lösenordet, 
och man varnar för all ny uppspjälkning.”191

                                                           
187 Englund 1994, s 14-15; Richardson 2004, s 185-187. 

 Avslutningsvis kan konsta-
teras att skribenten hävdade att de amerikanska lärarna kanske hade det 
bättre än de svenska historielärarna. Inte bara hade de som uppgift att 
studera hur ett färdigreglerat välfärdssamhälle fungerade, utan för de 

188 HLFÅ 1959/1960, Seth, recension, s 97-98.   
189 HLFÅ 1950, Rodhe, s 50-67.   
190 HLFÅ 1950, Rodhe, s 52.    
191 HLFÅ 1950, Rodhe, s 65. Kursiv i orginal.   
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amerikanska lärarna var den primära uppgiften att vara med om att skapa 
nytt ur ”den väldiga och sjudande amerikanska stöpsleven”.192

 
 

I debatten om relationen mellan historia och samhällslära återfinns alltså 
1950 ett exempel på en progressivistisk argumentation som förs utifrån 
uppfattningen att ökad ämnesintegration var ett nödvändigt led för att 
skolan skulle kunna forma demokratiska medborgare. Det underförståd-
da budskapet var att samhällsorientering, så som det uttryckts i den ame-
rikanska kontexten, skulle vara det centrum utifrån vilket alla andra äm-
nen gavs sin betydelse och utformning. Ämnet historia kunde utifrån 
detta sätt att resonera inte i sig själv tillhandahålla de redskap som kräv-
des för fostran av demokratiska medborgare. Det var tvunget att integre-
ras i ett större sammanhang som motverkade att det enbart blev redskap 
för kulturarvets förmedling. Endast i den meningen kunde ämnet ha en 
samhällsorienterande potential.   
 
Som sagt, inom ramen för HLFÅ utgör under denna period Rodhes 
artikel ett undantag. Sett till recensionerna under perioden 1942 till och 
med 1970 förstärks intrycket att ett progressivistiskt orienterat sätt att ar-
gumentera för historieämnets position i svensk utbildning inte brukats i 
någon större utsträckning. Det finns dock exempel på att recensenter i 
HLFÅ under denna period behandlar progressivistisk litteratur. Däremot 
är ytterst få av dessa uttalat positiva till den progressivistiska hållningen. 
Primärt är dessa recensioner skrivna för att informera den tilltänkta läse-
kretsen om att de finns.193 Det kan mot bakgrund av denna svaga ställ-
ning för progressivism sägas vara en signifikativ notering som gjordes i 
samband med en rapport från ett Unescoseminarium i Bryssel 1950. En 
skribent påpekade att i en av arbetsgrupperna hade en tydlig spänning 
gett sig till känna mellan dem ”som ville betrakta historieundervisningen 
som ett mål i sig själv, och dem som ansåg historieundervisningen vara 
ett medel att dana människor med social, medborgerlig och internationell 
ansvarskänsla”.194

                                                           
192 HLFÅ 1950, Rodhe, s 66.  

 Denna uppdelning uppfattades även som nationellt 
betingad. Fransmännen ägnade sig åt att försvara den ”rena” historien 

193 Se exempelvis HLFÅ 1945, Jansson, recension, s 60; HLFÅ 1946, Jansson, 
recension, s 61; HLFÅ 1948, Seth, recension, s 49; HLFÅ 1951, Lendin, recen-
sion, s 67-68;  HLFÅ 1954, Seth, recension, s 76; HLFÅ 1962/1963, Seth, re-
cension, s 92-93.                         
194 HLFÅ 1951, Lendin, s 41.   
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med en oöverstiglig mur mot samhällskunskapen, medan det från anglo-
saxiskt håll framhölls att ”kombinationen av historia med andra ämnen 
vore mycket fruktbärande”.195 Ivar Seth konstaterade i nedsättande ton 
att boken Nya tidens världshistoria (1958) präglades av den ”amerikanska 
praxisen” att ge alla historiska epoker innan 1800-talet litet utrymme 
medan framställningen blev fylligare desto närmare den egna tiden den 
fördes.196

 
     

Nu till argumentationen som rörde frågan huruvida historieämnet skulle 
skilja från samhällskunskap. År 1955 argumenterade ytterligare en skri-
bent för att ämnena historia och samhällslära skulle skiljas åt.197 Enligt 
författaren hade debatten om samhällslärans utformning på gymnasiesta-
diet pågått länge och föreföll ganska överhettad. Även om det önskvärda 
skedde att ämnena skildes åt var det inte alls självklart att samhällskun-
skapen tilldelades särskilt stor andel av tiden. Problemet var inte att nå-
gon betvivlade att den historiska aspekten på ett samhällsproblem alltid 
fyller sin plats, men det motsatta hävdades vara lika sant: ”Om historien 
berikar samhällsläran, så är det motsatta påståendet lika riktigt. Den vux-
nes fördjupade intresse för historia beror väl ofta till stor del på hans 
kunskap om det nutida samhället och de jämförelser som han därigenom 
kan göra med gångna tider.”198

 
 

I rapporten från 1956 rörande diskussionen om historien och samhällslä-
ran återgavs ett ofta återkommande argument för att samhällsläran skulle 
brytas loss från historieämnet. Själva rapporteringen speglade främst po-
sitionen att historieämnet skulle behålla samhällsläran. Eftersom fram-
ställningen byggde på att återge båda sidornas argument fanns även här 
en längre beskrivning av Samhällslärarnas Förenings yttrande i frågan. Ut-
gångspunkten var att redan de då aktuella anvisningarna för ämnet his-
toria med samhällslära gjorde gällande att historieundervisningen skulle 
bedrivas så att den underlättar samt understödjer förståelsen av det aktu-
ella samhället:  
 

Men detta samhälle kan å andra sidan icke förstås enbart från utvecklings-
synpunkt. Det utgör en organism, ett system, som fungerar enligt vissa psy-

                                                           
195 HLFÅ 1951, Björkholm, s 49. 
196 HLFÅ 1958/1959, Seth, recension, s 91. 
197 HLFÅ 1955/1956, Petré, s 42-53. 
198 HLFÅ 1955/1956, Petré, s 45. 
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kologiska, sociologiska och institutionella lagbundenheter. Kunskap om hur 
det moderna samhället kommit till ger icke utan vidare insikt i hur det funge-
rar… Så länge samhällsläran är ett bihang till historien, kommer flertalet lära-
re att se till, att den omfattande historiekursen först och främst genomgås. 
Samhällsläran får nöja sig med den tid som blir över.199

 
 

Framställningen ovan har visat att detta sätt att argumentera har varit un-
derrepresenterat i HLFÅ under denna period. HLFÅ som argumentativt 
sammanhang återgav inte ensidigt ett argument för att historieämnets 
skulle hållas samman med samhällsläran. Med det sagt har analysen av 
avhandlingens andra historiedidaktiska ledmotiv avslutats.  

Sammanfattning  

Sammantaget präglades HLFÅ, under denna period, av en argumentation 
som dominerades av uppfattningen att historieämnet skulle förbli sam-
manhållet med samhällslära. I linje med det som visats ovan finns egent-
ligen bara en artikel som explicit argumenterar för att samhällsläran skul-
le bli ett självständigt ämne. Vidare har en perennialistisk argumentation 
använts för att hävda att till historieämnets förtjänster hör förmågan att 
ge elever samhällsorientering, genom att förmedla kunskaper om den 
antika kulturens betydelse för västvärlden. Genomgången har även visat 
att det har förekommit, om än i mycket begränsad omfattning, inslag av 
en progressivistiskt orienterande argumentation för historieämnet i 
svensk utbildning.   

Historieämnet i fredens tjänst 

I detta avsnitt påbörjar jag analysen av avhandlingens tredje historiedi-
daktiska ledmotiv. I samband med detta relateras analysen till en grund-
läggande rekonstruktivistisk övertygelse så som den framställts inom ra-
men för denna undersökning. Från tiden för publicerandet av Skolkom-
missionens betänkande (1948) och fram till periodens slut var detta ett bä-
rande inslag i skolans styrdokument. I Lgr 62 fanns en varning för att 
bedriva en historieundervisning som gav grund för ”självgodhet” och en 
”oberättigad känsla av det egna folkets förträfflighet”.200

                                                           
199 HLFÅ 1955/1956, Seth, s 68. 

 Vidare sades det 
i Lgr 69 om de samhällsorienterande ämnena att de skulle levandegöra 

200 Lgr 62, s 254ff. 
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”de bärande idéerna i vår demokratiska livssyn” samt ge en känsla för 
”internationellt medansvar”.201

Försoning genom skolämnet historia  

 Nedan visas hur normativa drag inom 
rekonstruktivismen kom att hamna i ett spänningsförhållande till de ob-
jektivistiska vetenskapsideal som utgjorde basen i den mer essentialistiskt 
orienterade argumentationen. Först riktas uppmärksamheten mot före-
ställningar om försoning genom skolämnet historia. Därefter fokuseras 
historieämnets roll när det gäller att skapa propagandaimmuna medbor-
gare. Till sist ges ett större utrymme åt en artikel i vilken en utförligare 
diskussion fördes rörande de pedagogiska utmaningarna med att träna 
elever i kritiskt tänkande. 

Den första typen av argument som uppmärksammas signalerar alla före-
ställningen att skolämnet historia skulle kunna bidra till att forma elever 
på ett sådant sätt att de i sin tur kunde vara med att skapa en fredligare 
värld. Visionen bakom detta var alltså inget mindre än försoning genom 
skolan. Såren från första och andra världskriget skulle inte bara läkas 
genom att nationalistiska schabloner skulle rensas ut ur läromedlen. Tan-
ken var även att genom den svenska skolans försorg kunde en fredligare 
människa formas. Redan i början av 1930-talet hade Alva och Gunnar 
Myrdal, i Kris i befolkningsfrågan (1934), framhållit att värdet av en historisk 
orientering låg just i dess förmåga att frigöra den moderna människan 
från ”de dödas makt över våra liv”. Alla traditioner var, enligt deras sätt 
att resonera, irrationella bindningar av våra föreställningar och åsikter. 
Bara när de intellektuellt fixeras, förklaras och kritiseras kunde de över-
vinnas.202

 

 I den analys som följer nedan blir det tydligt att liknande sätt 
att föreställa sig ”historiens nytta” även präglat argumentationen inom 
HLFÅ. 

År 1946 gavs det första exemplet i HLFÅ på hur historielärare engagerat 
sig i arbetet för försoning genom skolan och då gällde det arbete som ägt 
rum under mellankrigstiden. Artikelförfattaren konstaterade att det histo-
riska exemplet på fransk-tyskt samarbete mellan historiker, som från bör-
jan skedde på initiativ från tyskt håll, med all önskvärd tydlighet visade 
sig misslyckat. När andra världskriget bröt ut hade projektets hela ambi-

                                                           
201 Lgr 69, s 170.   
202 Myrdal 1934, s 15.   
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tion kommit på skam.203

 

 Syftet med arbetet hade varit att historiker från 
de båda länderna skulle hjälpas åt med att rensa skolundervisningen, i de 
båda länderna, från sådana nationalistiska och chauvinistiska inslag i his-
torieundervisningen som kunde fungera som bränsle för krigspropagan-
da. Trots att det nämnda arbetet visat sig misslyckat blev denna rapporte-
ring inte ensam i sitt slag.  

År 1950 och 1951 höll UNESCO två seminarier, det första i Bryssel och 
det andra i Sèvres. I båda fallen var det frågan om ett gemensamt europe-
iskt arbete med målet att genom granskning av historieundervisningen 
och läroböckerna främja internationellt samförstånd. Det var i samband 
med rapporteringen från dessa som skribenterna underströk att den 
svenska historieundervisningen skulle relateras till detta större fredsstif-
tande sammanhang.204 Seminariet 1950 hävdades fylla en viktig funktion. 
Andan som präglade arbetet var tolerans, vidsynthet, fri kritik och oför-
behållsam uppskattning. Stämningen beskrevs som ur demokratisk syn-
vinkel hälsosam och med en mycket stimulerande inverkan på deltagar-
na. Om denna miljö sägs sedan: ”Det vore av oskattbart värde, om den-
na ’unescoanda’ kunde göra sig gällande i all undervisning”.205

 
 

I en annan rapport från 1950 slogs det fast att den internationella histo-
rielärarkonferens som ägt rum vid institutet i Braunschweig hade haft 
som syfte att diskutera innehållet i nyproducerade tyska historieböcker. 
Strategin som följdes var att representanter för olika länder skulle få 
möjlighet att säga vad som skulle vara kännetecknande för det sätt på 
vilket deras lands historia skulle framställas.206 Enligt skribenten fram-
hölls från svenskt håll att ”vår fredliga utveckling efter 1800-talets bör-
jan rimligen inte borde alldeles undanskjutas i en skildring, om än kort-
fattad, av Sveriges historia”.207

                                                           
203 HLFÅ 1946, Tham, s 28-40.   

 På ett liknande sätt framställdes stäm-
ningen mellan delegaterna på det andra seminariet som mönsterbildande 
när det gällde internationella relationer. Detta i ett sammanhang då skri-
benten uppmärksammat att två jugoslaviska delegater gav uttryck för en 
kommunistisk ideologi: ”Måhända kan den förhärskande demokratiska 

204 HLFÅ 1951, Ledin, s 45-49; HLFÅ 1951, Björkholm, s 50-52.  
205 HLFÅ 1951, Ledin, s 44.  
206 HLFÅ 1951, Seth, s 50-52.   
207 HLFÅ 1951, Seth, s 51. 
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inställningen hos deltagarna förklara den sällsynt friktionsfria samvaron. 
Seminariet var ett utmärkt exempel på tillämpad demokrati”.208 I en rap-
port från Historikerdagarna som ägde rum på svensk mark i mitten av 
1950-talet konstaterades det att samvaron under dagarna ägde rum i en 
miljö ”där det bästa i svenskt samhällsliv vårdas och växer”.209

 

 Det 
framhölls alltså under denna period från flera håll att både den interna-
tionella och inhemska kårandan bland historiker var mönstergill. Här 
gavs det alltså uttryck för det sätt att argumentera som Sten Carlsson tio 
år senare vänder sig emot när han bestämt avvisade tanken på att histo-
rikerskrået som sådant kunde hävda vissa moraliska kvalitéer till sin för-
del.  

Ett annat exempel på detta sätt att resonera är professor Georg Eckert, 
föreståndaren för läromedelsgranskningsinstitutet i Braunschweig. År 
1952 argumenterade han för vikten och värdet av arbetet med att kritiskt 
granska historiska läromedel.210

 

 Här illustreras uppfattningen att veten-
skapligt grundade riktlinjer för länders historieskrivning kunde ställas i 
fredens tjänst. Den fostran som förväntades ske genom undervisningen i 
historia skulle vara vetenskaplig, korrekt och objektiv. I inledningen till 
en artikel som behandlade problem i den tysk-franska historieskrivningen 
under mellankrigstiden, slog han fast att på bägge sidor om Rhen gjordes 
historiska konstruktioner som uppenbarligen försökte projicera de mo-
derna nationella motsättningarna på de helt annorlunda förhållanden 
som rådde under medeltiden. Det var föreställningarna om den mer än 
tusenåriga kampen om Rhen som utgjorde en svår belastning för samför-
ståndssträvandena länderna emellan. Men eftersom dessa historiska före-
ställningar inte höll måttet inför en allvarlig historisk kritik, beslöt tyska 
och franska historiker att utarbeta ett antal gemensamma teser om för-
bindelserna mellan de bägge nationerna från 1789 fram till 1930-talet. 
Syfte med arbetet var glasklart: 

Dessa teser, som skulle återspegla den moderna vetenskapens ståndpunkt, 
voro tänkta som stöd för historielärare och läroboksförfattare i de båda län-
derna; de skulle underlätta för dem att meddela en vetenskaplig, korrekt, ob-
jektiv undervisning.211

                                                           
208 HLFÅ 1951, Björkholm, s 45. 

 

209 HLFÅ 1955/1956, Styrelsens årsberättelse, s 4.  
210 HLFÅ 1952, Eckert, s 10-29. 
211 HLFÅ 1952, Eckert, s 10. 
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Arbetet omöjliggjordes av det nazistiska maktövertagandet men återupp-
togs efter krigsslutet, och då var Eckert själv en av de drivande krafterna. 
När arbetet återupptogs noterades det att arbetet skedde i ”en anda av 
vetenskaplig objektivitet och i en glädjande samstämmighet”.212 I ett do-
kument publicerat av UNESCO kommenterades denna händelse. Kom-
mentarens andemening var att denna skenbart obetydliga händelse i själ-
va verket var av central betydelse. Den var att betrakta som mönster för 
vad som går att göra för att bekämpa de propagandabetingade historie-
bilder som ”ännu lever kvar i krampryckningarna från en aktuell situa-
tion, vilken inte längre existerar”.213 Det är dessa inslag i argumentatio-
nen, alla tydligt framhållna i början av 1950-talet, som fortsättningsvis 
kom att prägla hur historieämnet knöts till ett större internationellt sam-
manhang inom ramen för HLFÅ. Både Unescos arbete i stort214 liksom 
verksamheter relaterade till institutet i Braunschweig och George Eck-
ert215

 

 blev fortsatt föremål för konstant uppmärksamhet. Till detta kom 
även bevakningen av arbetet utfört av Föreningen Norden som även det 
stod i nära förbindelse med Unesco. Allt detta sammantaget ger vid han-
den att argumentationen för historieämnets fredsfostrande potential 
präglades av ett rekonstruktivistiskt orienterat sätt att argumentera. Eller 
med styrelsens ord från början av 1960-talet:  

Det kan självklart inte råda något tvivel om att det för dagens såväl som – 
och kanske ännu mer – morgondagens skola är en väsentlig uppgift att hos 
ungdomen inplanta de kunskaper och framkalla de attityder, som verkligen 
gör det möjligt för människor på vår jord att nå fram till verklig förståelse 
för varandra och till samverkan för fred och gemensamma mål.216

 
 

Just när det gällde rapporteringen från nyss nämnda Föreningen Nor-
dens arbete kan uppmärksammas på vilket sätt arbetet fick en närmare 
presentation i en artikel i HLFÅ. Utgångspunkten var att nationalismen 
under 1800-talet även tagit sig uttryck i historieundervisning och forsk-

                                                           
212 HLFÅ 1952, Eckert, s 11.   
213 HLFÅ 1952, Eckert, s 11.   
214 HLFÅ 1952, Styrelsens årsberättelse, s 3-4; HLFÅ 1953, Seth, recension, s 
56; HLFÅ 1954, Sivgård, s 47-64; HLFÅ 1956/1957, Sörndal, s 38-47; HLFÅ 
1960/1961, Styrelsens årsberättelse, s 6-9; HLFÅ 1962/1963, Vigander, s 77-89. 
215 HLFÅ 1952, Seth, s 9; HLFÅ 1957/1958, Seth, s 64-79; HLFÅ 1960/1961, 
Scharp, s 88-99.  
216 HLFÅ 1960/1961, Styrelsen årsberättelse, s 6. 
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ning. Redan 1919 påbörjades således ett arbete med att ur historieunder-
visningen rensa bort chauvinistiska inslag. Den fortsatta verksamheten 
framskred under hela 1920- och 1930-talet med fokus på fortsatt gransk-
ning av historiska läromedel. Vad den norske skribenten särskilt ville 
uppmärksamma sina läsare på var ”Foreningene Norden har lovt till å 
vare en smule stolt over at de prinsipp de lanserte i 1932-1933 nå har fått 
verdensomfattende tilslutning”.217 Försoning genom skolan var inte en-
bart en fråga om att hålla läromedel rena från fördomsfulla inslag. I ytter-
ligare en artikel betonade skribenten att Föreningen Nordens arbete var 
att så långt som möjligt bidra till fostrandet av fria och självständigt tän-
kande människor.218 Eleverna skulle genom historieundervisningen for-
mas på ett sådant sätt att de var förmögna att pröva olika världsbilder 
och uppfattningar. Om så skedde skulle det, i sin tur, leda till att eleverna 
blev socialt ansvarstagande i ett demokratiskt samhälle – idealet var att 
de skulle bli ”human-demokrater”.219

 
 

Det blir här tydligt att till historieundervisningen och historieämnet knöts 
förhoppningar om möjligheten att skapa en fredligare värd. Ofta skedde 
detta genom att olika skribenter hävdade att studierna i historia kan fun-
gera moralformerande och i det låg ämnets omistliga värde. Men lika gär-
na kunde det alltså handla om att framhålla att historielärare är en yrkes-
kår som kontinuerligt ägnar sig åt självprövning när det gäller alla former 
av chauvinistisk historieskrivning. Försoning genom skolan framställdes 
alltså både som en fråga om att revidera historieskrivning och som ett 
uppdrag att forma skolans undervisning så att eleverna på ett bra sätt 
kunde förhålla sig till infekterade mellanstatliga relationer.  
 
Som vi nu kommer att se var ytterligare en aspekt av detta uppdrag att 
via historieämnet forma de blivande samhällsmedborgarnas sätt att tänka 
om världen i en önskvärd riktning. Den fredsfostrande ambitionen 
sträckte sig till elevernas tankeliv. 

Mental resistens genom historieämnet 

I detta avsnitt behandlas de argument som handlade om att historieäm-

                                                           
217 HLFÅ 1960/1961, Vigander, s 87. 
218 HLFÅ 1962/1963, Vigander, s 77-89.   
219 HLFÅ 1962/1963, Vigander, s 82.    
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net kunde bidra till en fredligare värld genom att göra elever mentalt 
resistenta mot propaganda. Ett exempel utanför HLFÅ på hur landets 
utbildning kunde tänkas in i denna typ av agenda återfinns i slutet av 
1950-talet. År 1957 slogs det fast i förslaget från Skolöverstyrelsens kom-
mitté med uppdrag att undersöka skolans roll i stärkandet av motstånds-
kraften mot propaganda och psykologisk krigsföring, att ”I sista hand är 
skapandet av en propagandakritisk hållning en uppfostringssak.”220

 

 
Kommitténs uppgift var att ge förslag till anvisningar rörande hur denna 
fostran konkret kunde utformas i undervisningen och som utgångspunkt 
för riktlinjerna togs antagandet att skolan aktivt skulle verka för att elever 
omfattade demokratiska värden. I ett längre avsnitt utvecklades denna 
tankegång ytterligare:  

Endast om uppfostran i hemmet och skolan kännetecknas av en demokra-
tisk ”atmosfär”, kan man räkna med att de unga såsom vuxna skall vara    
oemottagliga för en propaganda mot demokratin. I detta avseende lever vi i 
Sverige f. n. i en brytningstid. Medan demokratin i väsentliga avseenden har 
realiserats på det politiska planet, återstår fortfarande mycket att göra på 
uppfostringsplanet.221

 
 

Här skall följande noteras. Varken i förslaget från kommittén eller i Skol-
kommissionens betänkande (1948) hade det varit frågan om att kritiskt tän-
kande betingade något egenvärde. Det är mer rätt att säga att det i båda 
dokumenten framskrivs som en omistlig del av projektet att fostra elever 
in i ett demokratiskt förhållningssätt där ökat internationellt samförstånd 
är den centrala uppgiften för skolan. Elever skall fostras i en på förhand 
given riktning. Fem år innan denna skrift publicerades hade historikern 
Sven Ulric Palme redan uttryckt en farhåga rörande detta sätt att resone-
ra. I boken Historien och nuet (1957), varnade han för att ett skolsystem 
med ett tydligt demokratifostrande ideal löpte risken att stå i samma linje 
som de politiska regimer ”där skolutbildningen allra mest hänsynslöst ut-
nyttjas för en ideologi: hos den nazistiska regimen i Tyskland och den 
stalinistiska i Sovjetunionen”.222

 
   

Därmed kan uppmärksamheten riktas mot argumentationen. I slutet av 
1940-talet slogs det fast att utbildningen för lärare i historia med sam-
                                                           
220 Propagandakritik och samhällssolidaritet 1957, s 17.  
221 Propagandakritik och samhällssolidaritet 1957, s 20.  
222 Palme 1954, s 35. 
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hällslära skulle ge de blivande lärarna möjligheterna att i sin tur kunna ge 
den lugna och objektiva medborgarfostran som borde vara ett offentligt 
krav i varje demokratiskt stat och folkstyrt samhälle. Detta påstående 
byggde på antagandet att historielärare via sin utbildning måste få möj-
ligheten att skaffa sig en saklig och opartisk uppfattning om politiska 
problem: ”Vart det kan leda, om skolan, de tillfälligt härskande makterna 
till behag, giver en förfalskad eller friserad historieframställning, har vår 
tid sett fruktansvärda exempel på”.223 Vidare hävdades det att i regel 
saknade ungdomar förmågan till källkritik och därför var träningen av 
densamma av främsta vikt. Som ett exempel på när historieundervisning-
en fyllde funktionen av att motverka en utbredd brist på kritiskt tänkan-
de, kan nämnas det tidigare angivna argumentet att historiska studier av 
antiken gav möjlighet att igenkänna de totalitära tankelinjerna, som de 
framträdde i Sparta, vilka sedan löpt genom hela historien.224

 
  

Den totalitära linje som mer än någon annan uppmärksammades, och 
därmed gjordes möjligt att igenkänna i HLFÅ under denna period var 
kommunismen. I början av 1950-talet publicerades en mer ingående 
granskning av historieundervisningen i det sovjetryska skolsystemet och i 
mitten av 1960-talet rapporterades det från en studieresa gjord till Sovjet-
unionen.225 I båda fallen framhölls att den uppenbara indoktrineringen i 
det sovjetiska skolsystemet stod i bjärt kontrast till den svenska demokra-
tiskt präglade skolan. I recensionsavdelningen påpekade Ivar Seth att det 
var nyttigt för eleverna att läsa en bok som lärde dem säga ”nej” till 
Marx.226 Tongångarna kunde bli så skarpa att det i recensionerna hävda-
des att marxismen som sådan var ett hot mot västerländsk kultur.227 I 
linje med detta sätt att argumentera låg Seths hyllning av Isaiah Berlins 
biografi om Marx. Boken berömdes för att den skrivits med ett ”upphöjt 
lugn”.228

                                                           
223 HLFÅ 1947, Styrelsens årsberättelse, s 4.    

 ”Lugnet” som sinnesstämning förefaller vara något som ofta 
fogades samman med objektivitet. Kontinuiteten när det gällde att fram-
hålla marxismen som ett hot bröts först i slutet av 1960-talet. Dåvarande 
docenten i idé- och lärdomshistoria Sven-Eric Liedman pläderade i en 
artikel för att den historiematerialistiska forskningstraditionen var full av 

224 HLFÅ 1949, Thunell, s 47.   
225 HLFÅ 1952, Vallmark, s 30-43; HLFÅ 1965/1966, Nordlinder, s 13-16. 
226 HLFÅ 1951, Seth, recension, s 98.   
227 HLFÅ 1952, Valentin, recension, s 86. 
228 HLFÅ 1965/1966, Seth, recension, s 136. 
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intressanta problem och ansatser. Samtidigt framhöll han att denna form 
av historiematerialism inte fick sammanblandas med en vulgär form av 
marxism.229

 
  

Det var inte bara marxismen som inom HLFÅ blev föremål för kritik 
och varningar. Det skall i sammanhanget påpekas att det ovan nämnda 
betänkandet från kommittén som behandlade propagandakritik och sam-
hällssolidaritet blev föremål för en kritisk granskning. Utredningens upp-
gift var att ge konkreta förslag avseende skolsystemets roll när det gällde 
att stärka ett folks motståndskraft mot propaganda och psykologisk 
krigsföring.230 I grunden gjordes bedömningen i styrelsens årsberättelse 
från 1958/1959 att ambitionen som uttrycktes i betänkandet var lovvärd. 
Med i den starka betoningen på att demokratiska värden skulle inskärpas 
via skolsystemet fanns det dock ett problem. Lärare kunde komma med 
invändningar mot att undervisningen i historieämnet skulle ställas i nå-
gon slags ”beredskapstjänst”. Likaså framhölls det som problematiskt att 
betänkandet ansåg det viktigt att ta i bruk känslomässiga medel för att 
befästa elevernas demokratiska värderingar.231 Kritiken mot detta fost-
ransprojekt summeras med konstaterandet att ”fostran till att omfatta 
demokratiska värden nog mera avhänger av andan och synen hos de en-
skilda lärarna än av det direkta undervisningsmaterialet”.232 Denna kritik 
hade för övrigt redan figurerat året innan i recensionsavdelningen.233

 

 I 
denna årsberättelse sattes ett retoriskt frågetecken kring huruvida histo-
rieämnet överhuvudtaget kunde fungera som motvikt till propaganda. 
Poängen var att när timantalet krymper minskar möjligheten att forma 
kritiskt tänkande elever. 

Hur skall denna oro för att historieämnet skulle bli en resurs i ett tydligt 
demokratiskt fostransprojekt förstås? Det är enligt min mening troligt att 
detta sätt att resonera aktualiserade ett minne från något som många skri-
benter bar med sig från det andra världskriget. Det ovan nämnda exemp-
let, och liknande tendenser i argumenten, skulle enligt detta sätt att se på 
saken vara en fråga om att rikta en kritisk udd mot beredskapsretoriken.  

                                                           
229 HLFÅ 1969/1979, Liedman, s 19-30. 
230 Propagandakritik och samhällssolidaritet i skolundervisningen 1957, s 5. 
231 HLFÅ 1958/1959, Styrelsens årsberättelse, s 4-6.   
232 HLFÅ 1958/1959, Styrelsens årsberättelse, s 6.   
233 HLFÅ 1957/1958, Ander, recension, s 82.    
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Ett exempel på hur beredskapsretoriken var beskaffad är ett radioföre-
drag som sändes den 8 december 1940. Folkbildaren och debattören Carl 
Cederblad talade över vikten att Sverige i krigstider behövde en speciell 
handlingsberedskap som var byggd på kunskap om vad som egentligen 
skulle försvaras. Uppropet mötte gillande och tillsammans med fem 
medarbetare utformade folkbildaren och rektorn för Brunnsviks folk-
högskola Alf Ahlberg brevkursen Den svenska livsformen, som var avsedd 
för att möta behov som uppfattades aktuella. Enligt idéhistorikern Nils 
Runeby kom projektet att handla om mer än att bara skapa en bered-
skapsanda under själva kriget. Det kom även att ge folkhemmet en histo-
ria efter kriget där utgångspunkten, i enlighet med kursens historieskriv-
ning, var att den svenska demokratin faktiskt var en gren på den väster-
ländska kulturens gemensamma stam. Denna historia blev sedan ett ex-
empel på hur ”anden välver sig över vardagen”. Det som skulle försvaras 
genom att traderas vidare, inte minst inom skolans värld, var ett sätt att 
tala om den nationella identiteten som rörde sinnena med hjälp av histo-
riska exempel. Motståndet mot utredningens förslag rörande stärkandet 
av propagandakritik i slutet av 1950-talet kan alltså ses som ett uttryck 
för ambitionen att undvika alla försök att väsensbestämma den svenska 
historien på ett hegelianskt vis.234

 
 

Recensionsavdelningen visar att den önskvärda mentala resistensen om-
fattade mer än enbart ett föreställt marxistiskt ideologiskt hot. Återigen 
är det framför allt redaktör Ivar Seth som argumenterar inom vad som 
här kan kallas för den ”mentalresistenta tematiken”. I början av 1950-
talet framhöll han att Johan Landqvists Våra fördomar (1953) var välgö-
rande eftersom den belyste ett antal vanföreställningar som olyckligt ha-
de påverkat samhällslivet.235 I mitten av samma årtionde påpekade Seth 
att undervisningen i historieämnet på den här punkten kunde fylla den 
emancipatoriska uppgiften att befria människor från de ”oförstådda slag-
ordens herravälde”.236 Om en bok som handlade om antisemitismens 
historiska och psykologiska bakgrund sade han i början av 1960-talet att 
den var viktig både i historiens och uppfostringens tjänst.237

                                                           
234 Runeby 2001, s 303-330.           

 Likaså häv-
dade Seth att det att en studie av hur den nazistiska propagandan funge-

235 HLFÅ 1953, Seth, recension, s 92-93.   
236 HLFÅ 1955/1956, Seth, recension, s 115-116. 
237 HLFÅ 1961/1962, Seth, recension, s 117. 
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rat för att påverka den tyska opinionen var något som inte borde undan-
hållas gymnasister.238 Till kategorin böcker som gymnasieelever måste 
läsa räknade redaktör Seth vidare en bok om propagandaanvändningen 
under det 30-åriga kriget.239

 
 

Ett exempel på när den kritiska udden riktades mot skolans egen verk-
samhet kan hämtas från mitten av 1960-talet. I en recension konstatera-
des det att både demokratiska och totalitära läromedel hade visat sig ha 
allvarliga brister i objektivitet.240 Det var den typen av argument som un-
der denna period i HLFÅ även hade anförts mot ambitionerna i kommit-
téns betänkande från 1957. Poängen var att närhelst propagandakritiken 
själv antog formen av propaganda, hade den förfelat sitt syfte. Den kriti-
ken drabbade i slutet av 1960-talet även Herbert Tingstens Gud och foster-
landet (1969). Dilemmat var enligt Ivar Seth att Tingsten plockade lätta 
poänger genom att citera texter ur läromedel som vid den tiden redan var 
inaktuella.241 Därför, konstaterades det, ”den strikt vetenskapliga, objek-
tiva och lidelsefulla stora undersökningen om vår historieundervisnings 
historia, dess ideologiska bakgrund, målsättning och innehåll, väntar vi 
ännu på”.242

 
 

I följande avsnitt ägnas större utrymme åt innehållet i en enskild artikel 
som tar upp de pedagogiska utmaningarna med att forma ett kritiskt 
tänkande genom historieundervisning.   

Kritisk attityd och historiskt källmaterial – ett exempel  

En artikel diskuterade tydligare än de andra de pedagogiska utmaningar 
som historieämnet ställdes inför när det gällde att skapa en kritisk attityd 
hos eleverna.243

                                                           
238 HLFÅ 1962/1963, Seth, recension, s 150.  

 Den kommer här att få en mer utförlig behandling. Ut-
gångspunkten för artikeln, som publicerades i HLFÅ 1962/1963, var 
noteringen att historielärare på alla stadier i det svenska skolsystemet 
förväntades att använda historiskt källmaterial i undervisningen. Lektor 
Per-Erik Brolin konstaterade att målsättningen för användandet av histo-

239 HLFÅ 1963/1964, Seth, recension, s 110.  
240 HLFÅ 1964/1965, Vidén, recension, s 157.   
241 HLFÅ 1968/1969, Seth, recension, s 121-123.  
242 HLFÅ 1968/1969, Seth, recension, s 123.  
243 HLFÅ 1962/1963, Brolin, s 64-75.   
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riskt källmaterial var att skapa en kritisk attityd hos eleverna. Det avgö-
rande var fostran till propagandaimmunitet. Inledningsvis slogs det fast 
att målsättningen i sig var lovvärd.  

 
Propagandaimmunitet är i allra högsta grad önskvärd, det är vi alla överens 
om. Vårt demokratiska samhällsskick bygger på att alla medborgare på ett el-
ler annat sätt tar ställning till de politiska frågorna. Det bygger också på före-
ställningen att alla kan och vill ta ställning. Samtidigt har 1900-talets erfaren-
heter gjort att ingen längre blåögt kan tro, att folk alltid väljer det för dem 
bästa, att de väljer frihet framför underkastelsen, demokratin framför dikta-
turen. En skicklig propagandist kan få ett folk att frivilligt avsäga sig friheten 
och han kan få ett folk att med entusiasm gå ut i ett anfallskrig, vars vinster 
inte alls kan uppväga kostnaderna.244

 
 

Det var alltså med erfarenheterna av de liberala demokratiernas bräcklig-
het som bakgrund som sedan målen för skolundervisningen skrevs fram. 
 

Vårt ideal är alltså medborgare som, såväl enskilt som i flock, kan skilja på 
bevisade fakta och rena påståenden, som kan se avsikterna bakom de vackra 
orden och som vågar stå för sin egen mening, när den är välgrundad, men 
som kan ändra sig, när goda skäl talar för den andra ståndpunkten.245

 
 

Källstudier i historia sattes i denna artikel tydligt i relation till ambitionen 
att fostra en kritisk attityd som i sin tur skulle bidra till att de framtida 
medborgarna var utrustade med en mental resistens mot propaganda i 
alla dess former. Problemet var bara exakt hur detta skulle ske inom ra-
men för historieundervisningen. Skribenten påpekade att eftersom ytter-
ligare krav ställdes på skolans undervisning och att elever och lärares tid 
var starkt begränsad, var det extra viktigt att välja de metoder för under-
visningen som verkligen ledde till målet. På historielektionerna mötte 
eleverna olika omdömen om källor till Karl XII eller Gustav III liv. Även 
om läraren lyckades med att få eleverna att tänka kritiskt om de olika 
spörsmålen relaterade till ämnet, var det inte lika självklart att detta auto-
matiskt ledde till att eleverna därmed fick en kritisk attityd till dagsaktuel-
la problem. Metoden att bekanta elever med historiekritiska problem för 
att ”abstrahera dessa regler och att sedan applicera dem på nytt, helt 

                                                           
244 HLFÅ 1962/1963, Brolin, s 65. Kursiv i original. 
245 HLFÅ 1962/1963, Brolin, s 66. 
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annorlunda material kräver en hög grad av mognad och intelligens”.246

 

 I 
artikeln bedömdes det som föga troligt att den genomsnittliga 14-åriga 
eleven skulle få en kritisk attityd genom att studera klassiska historiska 
problem. I den nyinförda grundskolan skulle fokus läggas vid samtidshis-
torien medan de klassiska problemen fortfarande ansågs ha en given 
plats på gymnasiet.  

Elevers förhållande till historievetenskapen var, enligt Brolin, inte opro-
blematisk. I linje med den kritiska ambitionen låg nämligen uppgiften att 
visa eleverna vad vetenskapen och vetenskapsmännen kan förväntas göra 
och inte göra inom sitt område. Författaren hävdade att det var ”allmän-
bildande” att ge elever på alla stadier insikter i hur den historiska veten-
skapen arbetar. I detta fall argumenterades det för att en kombination 
mellan ett åldersadekvat arbete med källmaterial och en balanserad syn 
på historievetenskapens förmåga var det som i slutänden skulle borga för 
att historieundervisningen bidrog till att göra elever resistenta mot pro-
paganda. Historieundervisningen förmodades uppfylla detta ideal. Där-
emot fanns en fara med att göra källstudierna för tekniska. Eftersom det 
stora flertalet elever på högstadiet och gymnasiet kom att studera med 
hjälp av uppslagsböcker och läroböcker, fick inte direktkontakt med 
källor betinga något egenvärde i historieundervisningen: ”Den lilla mino-
ritet som blir forskare får faktiskt lära sig det någon annanstans”.247

 
 

Det intressanta med den sistnämnda noteringen är, enligt min mening, 
att den visar hur föreställningen om att historieämnet kunde forma ett 
kritiskt tänkande hos eleverna inte primärt knöts till den akademiska 
disciplinens arbetssätt. Argumentationen vilade tvärtom på övertygelsen 
att en för nära koppling till de akademiska arbetssätten faktiskt var pro-
blematisk. I detta konkreta fall är det alltså befogat att tala om en avvi-
kelse från den essentialistiska utbildningsfilosofins föreställning att den 
akademiska disciplinens ämnesinnehåll och arbetssätt med självklarhet 
kunde forma de önskvärda egenskaper som samhället behöver. Utan att 
gå händelserna i förväg skall här ändå sägas att i nästa kapitel uppmärk-
sammas att den vetenskapliga disciplinens kritiska perspektiv, inom ra-
men för HLFÅ, användes när det gällde att framhålla historieämnets 
förmåga att avslöja historiska mytbildningar.  

                                                           
246 HLFÅ 1962/1963, Brolin, s 67.   
247 HLFÅ 1962/1963, Brolin, s 69. 
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Sammanfattning  

När det gällde föreställningen att historieämnet kunde spela en viktig roll 
för fredsfostran genom den svenska skolan, såg argumentationen ut på 
olika sätt. Initiativen till internationell läromedelsgranskning framhölls 
inte bara som viktigt i allmänhet, utan det påpekades i synnerhet att HLF 
var delaktig i denna process. Lärares personliga egenskaper var ytterligare 
något som lyftes fram som en viktig del i att historieämnet kunde funge-
ra fredsfostrande. Vidare kom det kritiska tänkandet, både som redskap 
för att garantera elevers immunitet mot propaganda och som pedagogisk 
utmaning, att diskuteras på ett sådant sätt att det framstod som positiv 
resurs för skolämnet historia. Dåvarande redaktören Ivar Seth intar nå-
got av en särställning när det gäller att i recensionsdelen argumentera för 
historieämnets fredsfostrande potential. Rörande denna avhandlings 
tredje historiedidaktiska ledmotiv kan det sägas att det uppvisat en spän-
ning mellan rekonstruktivistiskt och essentialistiskt orienterade sätt att 
argumentera för historieämnets plats i de högre stadierna i det svenska 
skolsystemet.  
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Kapitel V – Argumentationen i HLFÅ mellan 
1971-2004 

I detta kapitel fortsätter analysen av argumentationen för historieämnets 
ställning i den svenska skolan som den kommit till uttryck i HLFÅ. De 
sista drygt trettio åren som denna avhandling undersöker innebar fortsat-
ta förändringar av utbildningen i Sverige. Arbetet med att följa upp och 
vidareutveckla den nya grundskolan fortsatte. Läroplanen för grundsko-
lan Lgr 62 ersattes redan under föregående period av Lgr 69. Ett tydligt 
uttryck för den fortsatta processen med förändringar av grundskolan är 
att under perioden 1971-2004 kom ytterligare två läroplaner Lgr 80 och 
Lpo 94. Under denna period skedde även en successiv reformering av 
gymnasieskolan. Redan 1976 tillsattes en gymnasieutredning med upp-
drag att se över gymnasieskolans organisation. Under hela 1980-talet 
fortsatte utredningsarbetet och försöksverksamhet som syftade till att 
förbättra gymnasieskolan. Men det var först i och med Lpf 94 som de 
frivilliga skolformerna fick en ny läroplan som då ersatte Lgy 70 och dess 
reviderade versioner. Perioden 1971-2004 innebar även en reformering 
av lärarutbildningen i två omgångar. Först skedde det i samband med 
1975-1977 års högskolereform och sedan ännu en gång som ett resultat 
av utredningen Att lära och leda – en lärarutbildning för samverkan och utveck-
ling (SOU 1999:63). Från och med år 1971 och fram till och med 2004 
befann sig alltså skribenterna i HLFÅ i en fortsatt ström av utbildnings-
politiska förändringar.    
 
När andra hälften av 1970-talet passerat knakade det enligt allt fler be-
dömare i fogarna på den så kallade svenska modellen. Nygamla politiska 
ideologier vädrade morgonluft under 1980-talet. Det kalla kriget upphör-
de i och med Berlinmurens fall 1989. I början av 1990-talet drabbades 
Sverige av en ekonomisk kris. Det var långt ifrån självklart vilka linjer en 
argumentation för historieämnets position i den svenska skolans högre 
stadier skulle följa.   
 
Fortsättningen av kapitlet är uppdelat på samma sätt som föregående 
kapitel. Först skissas kronologiskt några centrala teman i argumentatio-
nen i artikelbeståndet. Analysavsnitten har sedan strukturerats med hjälp 
av tre historiedidaktiska teman och diskuteras ytterligare med hjälp av 
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avhandlingens teoretiska perspektiv, som redan fått en närmare presenta-
tion i kapitel II. I den mån avvikelser förekommer från dispositionen 
kommenteras de i anslutning till de aktuella sammanhangen.  

Kronologisk översikt 

Upplägg på och ambitionen med detta avsnitt är i det närmaste identiskt 
med motsvarande avsnitt i kapitel IV. Översikten är tänkt att ge en över-
blick av huvuddragen i materialet som rör denna period. Likaså är tanken 
med utblicken att den skall fungera som en referenspunkt i den fortsatta 
framställningen. Men eftersom möjligheten nu finns att göra jämförelser 
med föregående period har även komparativa noteringar fogats in i fram-
ställningen.      

Utredningarnas tid och reformernas återverkningar – 1970-talet 

Under 1970-talet märktes tydligt återverkningarna av införandet av 
grundskolan och det nya gymnasiet i sättet att argumentera för historie-
ämnets plats i det svenska skolsystemet. Två större reformarbeten förtjä-
nar här att omnämnas. 1974 års lärarutbildningskommitté (LUT 74) hade 
som uppgift att ge förslag på en ny grundskolelärarutbildning. LUT kriti-
serades hårt för vad många bedömare ansåg vara en nedmontering av 
ämneslärares fackkunskaper.248 Likaså påbörjades 1976 ett läroplansarbe-
te som ledde fram till att riksdagen 1979 fattade beslut om Läroplan för 
grundskolan (Lgr 80).249

 
     

I periodens första nummer av HLFÅ konstaterade en skribent att de 
ökade kraven på elevers självständiga arbete ställde till problem för histo-
rielärare på gymnasiet. De nyexaminerade historielärarna hade förvisso 
tränats i källkritik men saknade metodiska redskap att bygga undervis-
ningen på ”livliga” diskussioner.250 I början av 1970-talet publicerades 
två artiklar som var metodiskt inriktade och som diskuterade ämnesun-
dervisningens villkor på mellanstadiet.251

                                                           
248 Rickardsson 2004, s 212-216.  

 I förhållande till de metoddis-
kussioner som fördes från 1940-talet till slutet av 1960-talet måste det ses 

249 Rickardsson 2004, s 185-187. 
250 HLFÅ 1971, Löfqvist & Maleus, s 145-175; HLFÅ 1972, Kahnberg, s 106-
130. 
251 HLFÅ 1972, Kahnberg, s 106-130.  
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som ett trendbrott att historieundervisning för 10-12 åringar behandla-
des. Samtidigt är det rimligt att den avvikelsen blir synlig vid 1970-talets 
början. Det successiva införandet av grundskolan kan antas ha medfört 
att skolämnet historia diskuterades även i relation till det nya skolsyste-
mets årskurser. I en annan artikel påpekades det att undervisningsfor-
merna på gymnasiet allt mer liknar de som tillämpas på universitetet. 
Därmed fick lärare inom de olika utbildningsnivåerna brottas med likar-
tade problem.252 Ytterligare en artikel berörde direkt frågor som handla-
de om undervisningsmetodik. Fokus för intresset var huruvida det var 
möjligt att kombinera universitetskursen i historia med lärarhögskolans 
undervisning.253

 
   

Det nya ämnet idéhistoria som skulle införas i gymnasiet blev föremål 
för reflektioner.254 Likaså blev antikundervisningens roll på grundskolan 
och det nya gymnasiet en pedagogisk fråga som diskuterades.255 En skri-
bent framhöll i slutet av 1970-talet att det ytterst vilar på historieämnets 
axlar om den uppväxande generationen blir historielös eller inte.256 I en 
annan artikel publicerad vid periodens slut kritiseras ett tiotal av de mest 
använda historiska läromedlen för grundskolans högstadium och gymna-
sieskolan. Varken franska eller ryska revolutionen återgavs, enligt skri-
benterna, på sätt som var lämpliga för läromedel ämnade att brukas i 
skolor i ett demokratiskt samhälle.257 I jämförelse med de förgående de-
cennierna är det slående att 1970-talet uppvisar en frånvaro av rapporter 
från Föreningen Nordens arbete eller artiklar som informerade om vad 
som pågick inom UNESCO, så när som på en artikel.258

Didaktikens entré och en ny läroplan för grundskolan – 1980-talet  

 Även detta kan, 
tillsammans med ett ökat intresse för historieundervisningen i de lägre 
årskurserna, ses som något av ett trendbrott när det gäller vad som be-
handlades i artikelbeståndet i HLFÅ. 

Under 1980-talet gjorde historiedidaktiken som eget ämnesområde entré 
                                                           
252 HLFÅ 1972, Lundh, s 95-105. 
253 HLFÅ 1973, Behré & Lindqvist, s 45-48.     
254 HLFÅ 1974, Ullstad, s 45-47; HLFÅ 1975, Stensson, s 53-56.   
255 HLFÅ 1974, Almenius, s 24-31; HLFÅ 1974, Tengström, 19-23.    
256 HLFÅ 1979/1980, Bohman, s 7-9.   
257 HLFÅ 1978/1979, Johansson & Westin, s 65-68.  
258 HLFÅ 1971, Lundh, s 8-15.  
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i HLFÅ. De historiskdidaktiska perspektiven präglade tydligt argumenta-
tionen för historieämnets position i den svenska skolan . Ett annat påtag-
ligt drag under perioden var att historieämnet av många skribenter upp-
fattas ha ett gynnsamt läge i samhällsdebatten. Införandet av redan 
nämnda Lgr 80 satte också spår i argumentationen. Inte minst kom in-
slagen som berörde historieundervisningens emancipatoriska uppdrag att 
ge diskussionen bränsle på mer än ett sätt. År 1983 kom den tredje revi-
derade upplagan av Lgy 70.  
 
I början av decenniet hävdade en skribent att den viktiga frågan var om 
ett samhälle som vill vara civiliserat överhuvudtaget kan avvara studier av 
historia.259 En annan skribent uttryckte uppskattning över att HLF:s öns-
kemål rörande den nya kursplanen för historia i Lgr 80 fått gehör. Med 
optimism konstaterades att ”historieämnet egentligen efter en vågdal 
ånyo börjar segla i kulturell medvind”.260 Samtidigt som dessa positiva 
tongångar hördes kom den första riktiga interna debatten i HLFÅ att äga 
rum. Det innebar ett avsteg från den redan nämnda principen att HLFÅ 
inte skulle vara ett debattforum. Frågan som debatterades gällde huruvi-
da skolämnet historia skulle präglas av vetenskapens objektiva ideal eller 
om historieämnet främst skulle formas av ambitionen att medvetandegö-
ra elever om att de kan förändra världen.261

 
  

Som redan påpekats innebar 1980-talet generellt en ökning när det gällde 
artiklar som explicit tog upp historiedidaktiska ämnen.262 Detta har sin 
förklaring i att 1980-talet var det årtionde som historiedidaktiken intro-
ducerades i Norden. De som introducerade historiedidaktik i Sverige vid 
den här tiden var flitiga skribenter i HLFÅ. När det gällde pedagogiska 
utmaningar för historieämnet behandlades den franska och ryska revolu-
tionen samt nazisttiden i Tyskland.263

                                                           
259 HLFÅ 1980/1981, Norborg, s 7-9.  

 Vidare uppmärksammades hur dra-

260 HLFÅ 1980/1981, Lundh, 10-18.  
261 HLFÅ 1983/1984, Öhman, s 35-41; HLFÅ 1983/1984, Karlegärd, s 42-43.  
262 HLFÅ 1984/1985, Gruvberger, s 45-47; HLFÅ 1984/1985, Karlegärd, s 55; 
HLFÅ 1985/1986, Karlsson, s 44-59; HLFÅ 1985/1986, Søndring-Jensen, s 77-
84; HLFÅ 1985/1986, Gruvberger, s 134-145; HLFÅ 1985/1986, Karlegärd, s 
146-150; HLFÅ 1986/1987, Öhman, s 7-21; HLFÅ 1986/1987, Dahlström, s 
91; HLFÅ 1988/1989, Sundberg, s 105-108.  
263 HLFÅ 1984/1985, Bohman, s 43-46; HLFÅ 1984/1985, Greiff, s 56-59; 
HLFÅ 1988/1989, Norborg, s 77-93; 1988/1989, Bohman, s 93-95; HLFÅ 
Fotnoten fortsätter på nästa sida 
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ma kunde användas i historieundervisningen.264 Efter att Lgr 80 trätt i 
kraft går det även att iaktta ett ökat intresse för hur lokalhistoria kunde 
användas i grundskolans historieundervisning.265 Under andra hälften av 
1980-talet konstaterade en skribent att datorerna hade kommit för att 
stanna men påpekade att den inte får inta en allt för dominerande ställ-
ning i historieundervisningen.266 Vid 1980-talets slut återfinns en histo-
riografisk artikel som fokuserar på kontinuitet och trendbrott i historie-
ämnet på universitet och högskolor efter 1960.267

Historiedidaktiken etableras och nya läroplaner för grundskolan och 
gymnasiet – 1990-talet  

 Men precis som under 
1970-talet ägnades varken Föreningen Nordens eller UNESCO:s arbete 
någon uppmärksamhet i HLFÅ:s artiklar under 1980-talet.  

1990-talet präglades av en fortsatt och till omfånget växande bearbetning 
av historiedidaktikens förhållande till historieundervisningen. Förarbetet 
med och införandet av Lpo 94 och Lpf 94 påverkade sättet på vilket det 
argumenteras för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet. En 
tydlig avvikelse i förhållande till 1970- och 1980-talet var att den konti-
nuerliga rapporteringen om UNESCO:s arbete återupptas. Rapportering-
en återinförs mer exakt i årgång 1993/1994 där fyra artiklar belyser äm-
net ur olika aspekter.268

 

 Det kan därför talas om en återkomst inom 
HLFÅ när det gällde rapporteringen från internationella arbeten, med 
syftet att visa att historieämnet står i fredens tjänst. 

I början av 1990-talet hävdades i en artikel att historieämnet under flera 

                                                                                                                             
1988/1989, Öhrman, s 95-97; HLFÅ 1988/1989, Toler, s 97-104; HLFÅ 
1989/1990, Andersson, s 91-107; HLFÅ 1989/1990, Behre, s 108-114; 
1989/1990, HLFÅ Carlsson, s 115-118; HLFÅ 1989/1990, Johansson, 118-119. 
264 HLFÅ 1985/1986, Terner, s 124-129; HLFÅ 1985/1986, Arin, s 130-133. 
265 HLFÅ 1982/1983, Andersson, s 11-16; HLFÅ 1982/1983, Gruvberger, s 17-
18; HLFÅ 1982/1983, Termén, s 23-28; HLFÅ 1985/1986, Marklund & Hert-
ting, s 119-123; HLFÅ 1989/1990, Ohlsson, s 25-27; HLFÅ 1989/1990, Lan-
din, s 125-129.     
266 HLFÅ 1986/1987, Gruvberger, s 43-44.   
267 HLFÅ 1989/1990, Lilja, s 19-24.  
268 HLFÅ 1993/1994, Edengren, s 33-34; HLFÅ 1993/1994, van der Leeuw-
Roord, s 34; HLFÅ 1993/1994, Roberts, s 34-36; HLFÅ 1993/1994, Edengren, 
s 36-37.      
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årtionden varit utsatt för ”sabotage” av statsmakten. Kampen som äm-
nesföreningen hade utkämpat gällde enligt skribenten förändringar i lä-
rarutbildningen på 1970-talet och förslaget att införa blockbetyg i början 
av 1980-talet. Kraft hade även lagts på att kämpa emot idén om lärarlösa 
lektioner.269 I en annan artikel belyses meningsutbytet om det svenska ri-
kets uppkomst. Författaren noterade att det som förut mest varit ett äm-
ne för specialister nu diskuterades av en allt bredare allmänhet.270 Från 
mitten av 1990-talet ökade intresset markant för att diskutera historieun-
dervisningens relation till IT.271 Ungefär vid samma tid förde en skribent 
ett längre resonemang om huruvida postmodernismen var ett hot eller en 
möjlighet för historieundervisningen.272

 
  

Två artiklar berörde frågor som direkt hade att göra med historieunder-
visningen på grundskolan.273 Ett pedagogiskt problem som behandlades 
var vilka krav som skulle ställas på historielärare när lärarrollen allt mer 
handlar om att fungera som handledare för eleverna.274 I slutet av decen-
niet utmålades ett antal tydliga hotbilder. Dels påpekades att forsknings-
begreppet allt mer höll på att trivialiseras i svensk utbildning. Om alla 
små enskilda undersökningar elever förväntades göra kallades för ”forsk-
ning” blev till slut själva termen obrukbar.275 Dels framhöll en annan 
skribent att historieämnet på högstadiet och gymnasiet oförtjänt ankla-
gats för ungdomars bristande kunskaper om förintelsen. Den underök-
ningen som kritiken baserades på var nämligen gjord på barn i mellan-
stadiet.276 Vidare hävdades det att den uppväxande generationen behöver 
utveckla ett historiemedvetande och för att detta skall bli möjligt måste 
historieämnet stärkas på alla nivåer i det svenska utbildningsväsendet.277

                                                           
269 HLFÅ 1990/1991, Ohlsson, s 5-7.  

 

270 HLFÅ 1992/1993, Gahrn, s 17-22. 
271 HLFÅ 1996/1997, Almgren, s 103-107; HLFÅ 1996/1997, Tyrfelt, s 107-
109; HLFÅ 1996/1997, Björkman, s 109-117; HLFÅ 1997/1998, Almgren, s 
41-44; HLFÅ 1997/1998, Höjberg, s 44-47; HLFÅ 1997/1998, Fogelvik, s 47-
49; HLFÅ 1997/1998, Dalëus m fl, s 50;  HLFÅ 1998/1999, Björkman, s 80-81; 
HLFÅ 1998/1999, Johansson, s 82-87.   
272 HLFÅ 1996/1997, Nilsson, s 69-78.  
273 HLFÅ 1995/1996, Lindberg, s 91-92; HLFÅ 1999/2000, Bergenrud, s 93-94. 
274 HLFÅ 1997/1998, Wijk, s 23-24. 
275 HLFÅ 1999/2000, Hägerstrand, s 98-99. 
276 HLFÅ 1997/1998, Lindberg, s 7-8. 
277 HLFÅ 1998/1999, Upprop för skolans historieämne, s 7.  
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Den underförstådda hotbilden i det sistnämnda resonemanget var att 
skolämnet historia skulle få färre timmar till sitt förfogande än nu var 
fallet.   

På väg mot att historieämnet blir kärnämne – början av 2000-talet 

Utredningen Åtta vägar till kunskap (SOU 2002:12) satte delvis spår i 
HLFÅ under denna period. I förslaget övergavs tanken att skapa ett nytt 
kärnämne genom att slå samman historia, religion och samhällskunskap. 
År 2004 fattade riksdagen istället beslutet att historia skulle bli ett eget 
kärnämne omfattande 50 gymnasiepoäng. Vid slutet av denna avhand-
lings undersökningsperiod ägde, ur ett HLFÅ-perspektiv en positiv för-
ändring rum. Däremot var långt ifrån alla nöjda med sakernas tillstånd. 
Eftersom den obligatoriska historiekursen enligt dåvarande förslag en-
dast skulle omfatta 50 gymnasiepoäng föreföll risken stor att historieun-
dervisningen inte kunde göras rättvisa.  
 
Granskningen av olika aspekter av nazismens historia i artiklarna fortsat-
te och får en mer omfattande volym i artikelbeståndet under början av 
2000-talet.278 I en artikel berördes vad som uppfattades vara folkhem-
mets baksidor, då med särskild referens till olika vetenskapliga experi-
ment som utfördes på människor.279 När det gällde de pedagogiska frå-
gorna togs bildens och filmens plats i historieundervisningen upp.280 Två 
artiklar ägnades åt att försöka mäta och diskutera förkunskaper i historia. 
Den första uppmärksammade förhållanden på eftergymnasial nivå.281

                                                           
278 HLFÅ 1999/2000, Oredsson, s 7-15; HLFÅ 1999/2000, Lööw, s 17-24; 
HLFÅ 1999/2000, Karlsson, s 25-29; HLFÅ 1999/2000, Frohnert, s 31-40; 
HLFÅ 2001, Wahlbäck, s 7-20; HLFÅ 2001, Andersson, s 21-33; HLFÅ 2002, 
Lomfors, s 7-19; HLFÅ 2002, Almgren, s 54-63; HLFÅ 2003, Persson, s 7-17; 
HLFÅ 2004, Bruchfeld, s 7-30; HLFÅ 2004, Zander, s 31-42; HLFÅ 2004, 
Oredsson, s 79-83. I denna uppräkning har endast angivits de texter som räknas 
som artiklar/uppsatser. Läggs även de texter till som 2002 och 2003 sorteras 
under ”Aktuell forskning” blir antalet avsevärt fler. Detta betyder att det är rim-
ligt att tala om att en betydande andel av texterna relaterade diskussionen om 
historieämnet till olika aspekter av nazismens historia.  

 

279 HLFÅ 2001, Frykman, s 35-44.  
280 HLFÅ 2001, Andersson, s 21-33; HLFÅ 2003, Billinger, s 91-92. 
281 HLFÅ 2001, Queckfeldt, s 77-81.    
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Den andra berörde gymnasieelevers historiekunskaper.282 En artikel fo-
kuserade frågor rörande historieundervisningens samhällsorienterande 
uppgift på högstadiet.283 I ett antal artiklar var intresset att ge svar på den 
retoriska frågan varför studier i historia skall bedrivas. Ett svar var att 
”när vi studerar, forskar och undervisar om det förflutna ägnar vi oss 
egentligen åt analyser av den nuvarande människans natur”.284 I ett annat 
svar på samma fråga nämndes som de positiva effekterna av historiska 
studier: träning i kritiskt tänkande, ökad insikt i att demokratin inte är 
någon självklarhet och större ödmjukhet inför hur människor handlade 
och tänkte i det förflutna.285

 
  

Fortsättningsvis kommer framställningen i kapitlet att fokusera de tre 
historiedidaktiska ledmotiven så som de kommit till uttryck inom ramen 
för HLFÅ. Återigen inleds undersökningen med att historieämnets rela-
tion till akademin uppmärksammas.  

Historieämnets relation till akademin  

I detta avsnitt kommer jag visa att de två argumentationslinjer som i ka-
pitel IV var centrala för sättet att framhålla en positiv koppling till den 
akademiska vetenskapen, förblev viktiga mellan 1971-2004. Här kommer 
även fokus att riktas mot en tredje linje, den nytillförda rapporteringen 
av pågående historieforskning vid universiteten och högskolor. Till sist 
ägnas uppmärksamhet åt kritiken mot att skolämnet historia kopplas för 
nära universitetsämnet. Invändningarna som kommer att uppmärksam-
mas i detta avsnitt hörde samma med historiedidaktikens entré i början 
av 1980-talet.  

Hur framhölls historieämnets koppling till akademin?   

Under den turbulenta tid som mitten av 1960-talet och 1970-talet utgjor-
de blev vetenskapens roll i det svenska samhället föremål för många dis-
kussioner. Detta gällde även historievetenskapen. Signifikativt för kriti-
ken mot den typen av dittillsvarande forskning var att den i mångt och 
mycket kom inifrån forskarnas egna led. Inte minst kom det weibullska 
                                                           
282 HLFÅ 2003, Berg & Haddouche, s 98-101.  
283 HLFÅ 2001, Berggren, s 90-95.  
284 HLFÅ 2002, Harrisson, s 84-87.  
285 HLFÅ 2002, Villius, s 93-94.  
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programmet att utmanas och delvis överges.286 I och med att universite-
ten och högskolorna blev fler ökade antalet professorer i historia och li-
kaså blev antalet lärosäten som gav undervisning i historia fler. Vidare 
kollektiviserades forskningsarbetet i högre utsträckning.287 Allt eftersom 
lärarutbildningarna växte i omfattning kom de traditionella akademiska 
disciplinerna, som till exempel historia, att i ökad grad präglas av över-
väganden som hade att göra med utbildningen av lärare inom ett ämnes-
område. Det skedde under denna period avgörande förändringar både av 
akademisk och av utbildningspolitisk karaktär. En av konsekvenserna av 
de ovan nämnda förändringarna som direkt påverkar argumentationen i 
HLFÅ blev att ”enmanspositionernas” tid var förbi. Annorlunda ut-
tryckt: från mitten av 1960-talet och framåt var det svårare att använda 
ett namn, en person, från det akademiska fältet som en galjonsfigur med 
samma självklara lyskraft som under 1940- och fram till början av 1960-
talet.288

 
 

Ordförandelängden, som den framträder i HLFÅ, uttrycker fortfarande 
ambitionen att knyta skolämnet historia nära till den akademiska forsk-
ningen. Den ovan påpekade förändringen innebar alltså inte att praktiken 
att rekrytera ordförande från de högre delarna av det svenska utbild-
ningssystemet övergavs. Förhållandena under perioden var följande:  
 
 
Namn och mandatperiod  Akademisk titel Linjetal i HLFÅ  
 
Åke Holmberg (1971-1976)  Professor Inget linjetal 
Gunnar Richardsson (1977-1978) Professor  Inget linjetal 
Göran Rydstad (1978-1979)  Docent  Inget linjetal 
Lennart Bohman (1979-1981) Lektor   ”Till Historie- 

undervisningens  
tjänst” (1979/1980) 

Lars Arne Norborg (1981-1983)  Docent  ”Vad skall vi med  
historia till?” 
(1981/1982) 

Ola Lindqvist (1983-1993)   Docent  Inget linjetal  
Per Thullberg (1993-1997)   Docent  ”Vår nye ordförande har  
      ordet” (1993/1994) 
                                                           
286 Frängsmyr 2000, s 355-360.  
287 Trenter 1999, s 27-28.  
288 Frängsmyr 2000, s 312-316. 
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Klas-Göran Karlsson (1997-2003)  Docent  ”Till alla HLF- 
  Medlemmar!” 
  (HLFÅ 1997/1998)  

Hans Albin Larsson (2003-)   Professor Inget linjetal   
 
Vid en jämförelse med motsvarande översikt i föregående kapitel är det 
slående hur många av ordförandena som under denna period innehade 
docenttitel. Inte alla ordförandena publicerade texter under sin mandat-
period som kan rubriceras som ”linjetal” och en av skribenterna var lek-
tor. Sett ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv talar ordförandelängdens 
sammansättning för uppfattningen att den essentialistiska ansatsen här 
stötte på ett problem. Även om praktiken uppehölls med samma ambi-
tion blev det alltså allt svårare att upprätthålla den höga nivån. Min tolk-
ning är att intresset från tunga aktörer på det historievetenskapliga fältet 
att medverka i HLF och HLFÅ helt enkelt hade minskat. Det ökade an-
talet docenter indikerar att historieämnets tillskyndare fick allt svårare att 
mobilisera den intellektuella eliten inom sitt område. Frånvaron av kvin-
nor i båda ordförandelängderna är påtaglig. Under perioden 1942-1970 
kan det sägas vara mer förståeligt i förhållande till antalet kvinnliga pro-
fessorer i historia. Men under denna period hade det varit fullt rimligt att 
återfinna fler kvinnliga ”galjonsfigurer” för ämnet. Även om detta inte 
diskuteras mer ingående förtjänar det att påpekas.  
 
I linje med fältteori kan det vara lockande att tolka den minskade före-
komsten av linjetal som att HLFÅ för aktörer på det akademiska fältet 
inte längre framstod som någon arena där publicering var fördelaktig. 
Logiken skulle då vara att en publicerad text i detta sammanhang inte 
vägde särskilt tungt i en akademisk meritlista. Mot en sådan tolkning 
finns tre invändningar. För det första har flera av ordförandena korta 
mandatperioder. Linjetalen kanske aldrig blev till av den enkla anledning-
en att tiden inte fanns. För det andra är det svårt att påvisa empiriskt att 
HLFÅ någonsin betraktats som en arena för kulturellt kapitalsamlande 
för aktörer på det historiska fältet. För det tredje kan det helt enkelt vara 
redaktionella faktorer som ligger bakom. Med detta i åtanke avstår jag 
från att här vidare spekulera kring de bakomliggande faktorerna till det 
minskade antalet linjetal i HLFÅ.  
 
Den andra argumentationslinjen som uppmärksammats i denna studie 
när det gäller att hävda en önskvärd koppling till akademin, fokuserar de 
förmodade och önskvärda läsvanor hos lärare och elever som kom till 
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uttryck i recensionerna i HLFÅ. Redan nämnda redaktör Ivar Seth är en 
av de recensenter som återigen flitigt figurerat i detta sammanhang. Även 
en av föreningens ordförande Lennart Bohman (1979-1983) bidrog på 
ett substantiellt sätt med recensioner på detta tema. Under den aktuella 
perioden återfanns ett antal recensioner som satte likhetstecken mellan 
vad skribenterna uppfattade som ”mogna elever” på gymnasiet och lära-
re. Gemensamt för de båda grupperna var att de förväntades kunna an-
vända samma vetenskapliga litteratur. Det gällde vitt skilda områden som 
till exempel: allmänna vetenskapliga översikter, ekonomiska teorier i ett 
historiskt perspektiv, socialhistoria med fokus på arbetsförhållanden, 
översiktsverk rörande den arkeologiska vetenskapen, föreställningar om 
familjebilder, allmän vetenskapshistoria, historik om kalla kriget och öar i 
Östersjön.289 En variant på detta sätt att resonera utgjordes av de an-
märkningar som utgick från att en lärobok i historia för universitet och 
högskola även kunde användas i historieundervisningen på gymnasieni-
vå.290

 
  

I början av 1970-talet uttryckte docent Hans-Lennart Lundh, tillika efter-
trädaren till Ivar Seth på redaktörsposten, förhoppningen att historielära-
re fortfarande läste akademiska avhandlingar.291 Lundh verkade som re-
daktör för HLFÅ mellan 1970 och 1986. När årtiondet gick mot sitt slut 
uppmanade en annan recensent historielärare att skriva avhandlingar på 
sin fritid som ett led i fortbildningen. Det skall dock sägas att denna fort-
bildningsuppgift framställdes som tydligt begränsad: ”Ämnena behöver 
inte vara magistrala. Även begränsade uppgifter som kastar ljus över 
gångna tiders förhållanden har sitt värde”.292

                                                           
289 HLFÅ 1971, Seth, recension, s 193-1994; HLFÅ 1974, Seth, recension, s 95-
96; HLFÅ 1981/1982, Bohman, recension, s 57-61; HLFÅ 1982/1983, Boh-
man, recension, s 47-50; HLFÅ 1984/1985, Bohman, recension, s 137; HLFÅ 
1985/1986, Lundh, recension, s 189-191; HLFÅ 1985/1986, Bohman, recen-
sion, s 298-299; HLFÅ 1989/1990, Larsson, recension, s 223-224; HLFÅ 
1992/1993, Bohman, recension, s 192-193.  

 Sett till hela perioden som 

290 HLFÅ 1972, Seth, recension, s 135-137; HLFÅ 1972, Seth, recension, s 159-
160; HLFÅ 1987/1988, Bohman, recension, s 145-146; HLFÅ 1992/1993, 
Lundh, recension, s 149; HLFÅ 1993/1994, Ohlsson, recension, s 145-146; 
HLFÅ 1995/1996, Lindqvist, recension, s 107-108; HLFÅ 1999/2000, Larsson, 
recension, s 124-125; HLFÅ 1999/2000, Sandahl, recension, s 210-211.     
291 HLFÅ 1974, Lundh, recension, s 94-95. 
292 HLFÅ 1979/1980, Vidén, recension, s 93.  
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detta kapitel behandlar är det tydligt att lärare fortsättningsvis förutsattes 
läsa akademiska avhandlingar som en del av sin fortbildning. Detta var 
något som flitiga recensenter som Ivar Seth, Hans-Lennart Lundh och 
lektor Nils Gruvberger, sedermera ansvarig redaktör för recensionsav-
delningen, var eniga om.293 Nyss nämnda Gruvberger uttryckte i en re-
cension från början av 1990-talet besvikelse över att HLFÅ inte om-
nämns i en vetenskaplig översikt i Historisk Tidskrift. Poängen tycks vara 
att HLFÅ borde figurera i en genomgång av medier för att sprida kun-
skap om historia och historieforskning. Det var problematiskt enligt 
Gruvberger att de lärare som läser HLFÅ inte fått något officiellt kvitto 
på att skriften är gångbar i vetenskapliga sammanhang.294

 

 De förmodade 
läsvanorna hos elever och lärare visade alltså att skribenter i HLFÅ fort-
satte att följa en essentialistisk argumentationslinje. Som ett exempel på 
detta kan nämnas föreställningarna om den ”mogna gymnasisten”, vilka 
fick ett större utrymme än i den föregående perioden.  

Min tolkning av denna argumentation är att under läroverkens tid var 
elevernas koppling till universiteten i det närmaste självklar. Undervis-
ningen på såväl reallinjerna som latinlinjerna präglades av ett encyklope-
diskt bildningsideal som ansågs vara den främsta garanten för att elever 
förbereddes för studier vid universitet. 295

 

 Att den ”mogna gymnasisten” 
från och med 1970-talets början explicit måste kopplas till historieveten-
skapen vittnar om att den förut självklara kopplingen till akademin gått 
förlorad. Talet om ”den mogna eleven” blev vad jag skulle vilja kalla för 
en imaginär livlina som användes i argumentationen för att koppla histo-
rieämnet till den akademiska disciplinen. 

Den tredje argumentationslinjen som går att urskilja i materialet är speci-
fik för denna period. Från slutet av 1970-talet och framåt fick rapporte-
ringen från det akademiska fältet, då i betydelsen verksamhet vid de his-
                                                           
293 HLFÅ 1972, Seth, recension, s 169-170; HLFÅ 1974, Lundh, recension, s 94; 
HLFÅ 1978/1979, Vidén, recension, s 157; HLFÅ 1983/1984, Lundh, recen-
sion, s 123; HLFÅ 1983/1984, Vidén, recension, s 127; HLFÅ 1986/1987, 
Gruvberger, recension, s 215; HLFÅ 1989/1990, Wegenström, recension, s 215-
216; HLFÅ 1994/1995, Lundh, recension, s 195-196; HLFÅ 1995/1996, Gruv-
berger, recension, s 190-191; HLFÅ 1997/1998, Recension, s 99-100; HLFÅ 
2003, Wellrath, recension, s 130-131. 
294 HLFÅ 1993/1994, Gruvberger, recension, s 106.   
295 Marklund 1968, s 22-26. 
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toriska institutionerna och lärarutbildningarna, fick en alltmer framträ-
dande plats i HLFÅ. Det var dock först vid mitten av 1980-talet som 
denna strävan gavs en mer programatisk formulering. I en årsberättelse 
från 1986/1987 sades det att årsskriften har som ambition att utgöra en 
kontakt mellan historiska institutioner vid universiteten och lärare ute på 
fältet.296

 

 Året därpå formulerades årsskriftens syfte på nytt men nu mer 
utförligt: 

Historielärarnas förenings årsskrift präglas av två ambitioner. Dels vill den 
förmedla nytt forskningsstoff från universitetens historiska institutioner, dels 
vill den förmedla historiepedagogiska resonemang och synsätt. Så tänks den 
kunna hjälpa oss att vidga vårt synfält och höja vår yrkesmässighet. Mot des-
sa ambitioner svarar artikeldelen och översiktsdelen, kompletterade av recen-
sionsavdelningen.297

 
  

Av detta citat framgår att HLFÅ som argumentativt sammanhang präg-
lades av övertygelsen att information om pågående forskning har den 
dubbla funktionen att vidga lärares synfält och höja yrkesmässigheten. 
Eller uttryckt som en uppgift för historieläraren att ”kunskapsförmedla-
rens uppgift blir därvid att i möjligaste mån undvika att förvanska kun-
skapen på dess väg från forskarens huvud till eleven”.298

 
  

Hur tog sig då denna övertygelse uttryck i rapportering om verksamheter 
inom akademin som ansågs kunna komma historieundervisningen till 
gagn? I slutet av 1970-talet publicerades två artiklar varav den ena upp-
märksammade aktuell historieforskning i Göteborg och den andra anlade 
ett historiskt perspektiv på de akademiska historiestudierna i Stockholm 
under 60 år.299 Denna typ av mer sporadiska rapporter förekom sedan 
fram till slutet av 1980-talet.300

 

 Därefter dominerades hela 1990-talet av 
en rapportering som utgick från de större historiska institutionernas 
verksamheter.  

                                                           
296 HLFÅ 1986/1987, Historielärarnas Förenings Årsskrift 1986/1987, s 4.   
297 HLFÅ 1987/1988, Historielärarnas Förenings Årsskrift 1987/1988, s 2.  
298 HLFÅ 1989/1990, Andersson, s 107. 
299 HLFÅ 1977/1978, Andersson, s 75-80; Schück 1978/1979, s 13-20.    
300 HLFÅ 1981/1982, Beijbom, s 25-28; HLFÅ 1984/1985, Åkerman, s 7-15; 
HLFÅ 1984/1985, Olsson, s 39-42; HLFÅ 1986/1987, Åkerman, s 22-27; 
HLFÅ 1988/1989, Dahlbäck, s 30-35.     
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Det blir således vad som hände i Lund, Göteborg, Uppsala, Umeå, 
Stockholm och Linköping som ställdes i förgrunden. Till dessa orter la-
des sedan rapporter från Växjö, Malmö, Luleå, Södertörn samt ett forsk-
ningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.301 Det blev även 
uppenbart att utbildningen i historia på universitet och högskolor allt 
mer kommit att införlivas i lärarutbildningen. Redan 1973 konstaterade 
två skribenter att historieundervisningen på universitetet allt mer kom att 
anpassas för att möta den nya grundskolan och gymnasiet. Om grund-
kurserna i historia skrevs det att ”De studerande på AB 1 inriktar sig nu-
mera uteslutande eller i mycket stor utsträckning på lärarbanan”.302 När 
kopplingen till akademin skulle upprätthållas genom rapporteringar av 
vad som händer med historieämnet vid akademin blev det under denna 
period därför ofrånkomligt att även lärarutbildningen gavs plats.303

 
 

Ordförandelängden, de förmodade läsvanorna i recensioner och rappor-
teringen från de historiska institutionerna samt historieämnet på lärarut-
bildningarna, understryker att närheten till historievetenskapen förblev 
ett centralt inslag för argumentationen i HLFÅ mellan 1971-2004.  

                                                           
301 HLFÅ 1989/1990, Rydstad (m fl) s 5-11; HLFÅ 1989/1990, Jörberg, s 11-
12; HLFÅ 1989/1990, Weibull, s 13; HLFÅ 1989/1990, Herlitz, s 14-18; HLFÅ 
1990/1991, Andrae, s 8-10; HLFÅ 1990/1991, Lundström, s 11-14, HLFÅ 
1990/1991, Åkerman, s 15-20; HLFÅ 1990/1991, Åkerman, s 20-24; HLFÅ 
1990/1991, Krantz, s 24 27; HLFÅ 1991/1992, Åsmark, Daglbäck. Nilsson, 
Torback, s 7-12;HLFÅ 1991/1992, Adamsson, s 13-16; HLFÅ 1992/1993, 
Österberg (m fl), s 7-15; HLFÅ 1993/1994, Graninge, s 13-22; HLFÅ 
1993/1994, Krantz, s 23-24; HLFÅ 1993/1994, Åkerman, s 24-30; HLFÅ 
1994/1995, Cullhed, s 7-8; HLFÅ 1994/1995, Gräslund, s 8-10; HLFÅ 
1994/1995, Magnusson, s 10-14; HLFÅ 1994/1995, Torstendahl, s 15-22; 
HLFÅ 1994/1995, Eriksson, s 23-25; HLFÅ 1996/1997, Aronsson, s 17-20; 
HLFÅ 1999/2000, Johnsson, s 51-52; HLFÅ 1999/2000, Gerner, s 52-53; 
HLFÅ 1999/2000, Runblom, s 53-57; HLFÅ 1999/2000, Sundberg, s 57-59;; 
HLFÅ 2001, Fryklund, s 56-58; HLFÅ 2001, Persson, s 58-59; HLFÅ 2001, 
Johnsson, s 59-60; HLFÅ 2003, Pettersson, s 87-89.  
302 HLFÅ 1973, Behre & Lindqvist, s 45.  
303 HLFÅ 1995/1996, Fröjdmark, s 7-8; HLFÅ 1995/1996, Awebro (m fl), s 9-
10; HLFÅ 1995/1996, Samuelsson, s 10; HLFÅ 1995/1996, Berglund, s 11; 
HLFÅ 1995/1996, Blom, s 11-13; HLFÅ 1996/1997, Andersson, s 7-8; HLFÅ 
1996/1997, Wibaeus, s 9-12; HLFÅ 1996/1997, Ericsson & Nordlund, s 12-15; 
HLFÅ 1996/1997, Hedenskog, s 15-16. 
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Fyra ordförandes linjetal  

Det som hittills analyserats med hjälp av en sammanställning av ett stort 
antal texter kommer nu att studeras genom att fokus riktas mot innehål-
let i fyra ”linjetal”. Utgångspunkten för genomgången är densamma som 
i kapitel IV. Det som ordförandena väljer att publicera i början av sin 
mandatperiod tolkas här som texter av programmatisk karaktär. Men det 
betyder inte att sättet att argumentera på eller innehållet i argumentatio-
nen är enhetligt. Precis som i föregående kapitel framträder skillnader när 
de olika talen jämförs med varandra.  
 
I HLFÅ 1979/1980 skrev ordförande Lennart Bohman ”Till historieun-
dervisningens tjänst”.304

 

 Den första delen av artikeln var en mer allmän 
redogörelse för de verksamheter som föreningen ägnat sig åt under det 
gångna året. Angående det faktum att det senaste årsmötet hölls vid his-
toriska institutionen i Lund, och i ljuset av att det i samband med årsmö-
tesförhandlingarna gavs ”intressanta och eggande forskningsöversikter” 
av lärare vid institutionen, konstaterade Bohman:   

Jag tror vi gärna kan inleda en redogörelse för styrelsens ambitioner med 
denna kontakt med den lärda världen. Hur skulle vi historielärare fungera i 
vårt arbete, om vi inte sökte hålla samband med den akademiska utbildning 
vi har utgått ifrån och vars resultat vi söker transponera till skolans skiftande 
historienivåer?305

 
    

Att säkra historielärares kontakt med den lärda världen framställdes 
här som en av huvuduppgifterna för HLFÅ. Med den ambitionen för 
ögonen blev det faktum att årsmötesförhandlingar var förlagda vid en 
historisk institution något att framhålla som en tillgång. Till den andra 
huvuduppgiften hörde enligt skribenten att bevaka historieämnets 
ställning i den svenska skolan, inför myndigheter och den allmänna 
opinionen. Enligt Bohman var detta en mycket krävande uppgift med 
tanke på att skolämnet allt som oftast är föremål både för utredningar 
samt olika typer av reformbeslut. I artikeln nämndes fyra skolpolitiska 
områden där styrelsen varit verksam: LUT, Lgr 80, den nya läropla-
nen för gymnasiet samt historieämnets timantal i den svenska skolan. 
Målet med ansträngningarna rörande LUT var, enligt Bohman, att 
                                                           
304 HLFÅ 1979/1980, Bohman, s 7-12. 
305 HLFÅ 1979/1980, Bohamn, s 7.  
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”säkra en bättre ämnesteoretisk utbildning än vi tycker oss finna i 
LUT:s förslag”.306

 
  

När det gällde Lgr 80 var det viktigt att påverka utformningen i en rikt-
ning som säkrade att historieämnet fick en klart igenkännbar profil och 
inte försvann ”in i en diffus ämnesmassa”. HLF:s styrelse var även enga-
gerad i att lägga fram ett alternativt till förslaget till en läroplan för gym-
nasieskolan. Det sista området som nämndes handlade om uppgiften att 
skydda historieämnets timantal mot vad som uppfattades vara andra 
ämnesförespråkares propåer. Ibland behövde även ämnet beskyddas från 
vad som i artikeln kallades för ”ambitiösa självtänkare” inom SÖ. Pro-
blemet med den här nämnda typen av ”självtänkare” var, enligt Bohman, 
att de uppenbarligen inte förstod historieämnets egenart.  
 
Lars-Arne Norborgs linjetal som följde året efter hade rubriken ”Vad 
skall vi med historia till?”307 I titeln på texten mötte läsaren den fråga 
som den nya ordföranden ansåg alltid borde vara aktuell. Intressant är att 
Norborgs sätt att argumentera för historieämnets position i svensk skola 
är det enda linjetal som formulerar en progressivistisk argumentation. I 
den här typen av argumentation är det är inte ämnets innehåll, med dess 
hävdvunna disciplingränser, som bevakas utan istället framhålls historie-
ämnets kritiska funktion som dess främsta tillgången. Men det är inte ba-
ra bland linjetalen som en progressivistisk argumentation är svagt repre-
senterad under denna period. Varken i artiklar eller i skrivelser från sty-
relsen återfinns mellan 1971-2004 progressivistiska inslag i argumenta-
tionen för historieämnet. Sett till recensionerna gäller samma förhållan-
den som under föregående period. Det är möjligt att finna exempel på att 
recensenter i HLFÅ under denna period behandlar progressivistisk litte-
ratur. Ytterst få av dessa är dock uttalat positiva till den progressivistiska 
hållningen. I första hand är dessa recensioner skrivna för att informera 
den tilltänkta läsekretsen om att de existerar.308

 
        

I ”linjetalet” inbjöd Norborg läsarna att föreställa sig en argumentation 
för historieämnets plats i det svenska skolsystemet som tog sin utgångs-
punkt ”från det radikala tvivlets nollpunkt”. Ur den synvinkeln blev det 

                                                           
306 HLFÅ 1979/1980, Bohman, s 8.  
307 HLFÅ 1980/1981, Norborg, s 7-9. 
308 Se exempelvis HLFÅ 1971, Norborg, recension, s 184.  
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enligt författaren uppenbart att historia inte skulle försvinna även om det 
ströks från alla skolscheman och alla historiska institutioner stängdes: 
”Historien skulle finnas kvar och behålla den ideologiska funktion som 
den alltid haft”.309

 

 Problemet som historiker ställdes inför var att makt-
havare gång på gång har valt att använda historien som ett vapen i kam-
pen om makten över människor sinnen. Norborg fann det troligt att his-
torielärare skulle kunna bli tvungna att beskriva historien som en lång 
och svår vandring mot en värld som präglas av västerländska demokra-
tiska värden. Enligt författarens egen bedömning verkade inte den aktu-
ella läroplanen främmande för tanken att använda historia på detta sätt. 
Men här gjorde den nytillträdde ordföranden en reservation: 

Själv skulle jag dock inte vilja axla denna prästkappa. Det skulle vara att gå in 
i Peder Svarts, Clas Theodor Odhners och de sentida sovjetiska partihistori-
kernas handlingsmönster. Min tes är i stället, att historikernas uppgift i alla 
befattningar och på alla nivåer inte bör vara legitimerande utan kritisk. Med 
kritisk menar jag inte nödvändigtvis destruktiv. Det finns som väl är i denna 
värld saker och ting som klarar kritikens skärseld. Kanske kan det som 
”Gud”, ”fosterland” och ”demokrati” – som bäst – står för räknas dit.310

 
 

På alla nivåer i det svenska utbildningssystemet skall historieämnet vara 
kritiskt och med det avses här att historikern aldrig får bli ett redskap åt 
makten. Norborg tänkte sig att historiker i samhället skulle kunna utgöra 
en enklav för den fria tanken som genom källkritik och andra analysme-
toder hänsynslöst avslöjar all slags propaganda. Hur skulle då detta ske? 
Jo, det sker genom att med ”tröttande enformighet upprepa den Rankes-
ka frågan: Hur var, hur är det egentligen?”.311 Avslutningsvis konstatera-
des att historiska studier gör människor mer sakliga, kritiska och vidsynta 
– kort sagt: mer visa. Om saken sågs i detta ljus blev inte, enligt författa-
ren, den avgörande frågan vad vi skall med historia till. Istället ”undrar 
man om ett samhälle som vill bygga på humana och demokratiska vär-
den, har råd att avvara historiens studium”.312

 
           

Drygt tio år senare skrev Per Thullberg under rubriken ”Vår nye ordfö-

                                                           
309 HLFÅ 1980/1981, Norborg, s 7. 
310 HLFÅ 1980/1981, Norborg, s 8. 
311 HLFÅ 1980/1981, Norborg, s 8.  
312 HLFÅ 1980/1981, Norborg, s 9.  
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rande har ordet”.313

 

 Inledningsvis konstaterade han att aldrig tidigare ha-
de historia legat så i tiden som de senaste åren. Inte heller hade söktryck-
et till akademiska studier i historia varit större. Skribenten påpekade att 
det ligger nära till hands att dra slutsatsen att uppgiften att bevaka histo-
rieämnets ställning i den svenska skolan därmed skulle vara en lätt upp-
gift. Men det stämde inte. När blickarna vändes mot situationen för skol-
ämnet historia var bilden nämligen inte alls lika ljus:  

Vi hade hoppats att ämnet skulle bli kärnämne på den nya gymnasieskolan. 
Så blev det inte. Religion ”besegrade” historia i den slutliga riksdagspröv-
ningen. Överhuvudtaget finns det anledning att känna oro inför ämnet på 
gymnasieskolan. Historia har tilldelats 80 klocktimmar i de naturvetenskapli-
ga och estetiska programmen – för många elever en stor minskning i förhål-
lande till tidigare. Endast för elever som väljer samhällsvetenskapliga pro-
grammet finns tillräcklig volym – 190 klocktimmar – för att verkligen göra 
något av ämnet.314

 
  

Den absolut största risken med sakernas tillstånd var enligt Thullbergs 
bedömning att den obligatoriska kursen på 80 klocktimmar till slut redu-
cerades till ”ett kronologiskt sprinterlopp genom världshistorien, som 
kommer att utmatta såväl lärare som elev”.315 Även på grundskolan an-
sågs läget vara problematiskt. Historia var förvisso ett självständigt skol-
ämne från första klass, något som här beskrevs som en seger för före-
ningens strävan, men samtidigt skulle det konkurrera om timmar inom 
SO-blocket. Inför den tid som låg framför historielärare på de olika nivå-
erna i det svenska utbildningssystemet uttrycktes önskan att föreningen 
skulle kunna verka för att ”värna den historiska kunskapen och slå vakt 
om värdet av det historiska perspektivet”.316

 
 

Thullberg efterträddes av Klas-Göran Karlsson. Han inledde sitt linjetal 
”Till alla HLF-medlemmar!”317

                                                           
313 HLFÅ 1993/1994, Thullberg, s 7-8. 

 med konstaterandet att skolans historie-
undervisning var satt på undantag samtidigt som historieintresset i sam-
hället verkade större än på många år. I skolans värld såg han ett dubbelt 
problem för historieämnet. Å ena sida förknippar många historieämnet i 

314 HLFÅ 1993/1994, Thullberg, s 7.  
315 HLFÅ 1993/1994, Thullberg, s 7.  
316 HLFÅ 1993/1994, Thullberg, s 8.  
317 HLFÅ 1997/1998, Karlsson, s 9-10. 
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skolan med årtalsexercis, namn och krig. Detta möjliggjorde en samman-
blandning med osund konservatism och nationalism. Å andra sidan upp-
lever färre lärare med utbildning i historia att de har en tydlig historielä-
raridentitet. Det sistnämnda problemet framställdes som en ödesfråga 
för framtiden: 
 

I mina dystra stunder ser jag framför mig HLF som en förening för en be-
gränsad skara universitets- och högskolelärare samt en åldrande grupp av 
gymnasielektorer och -adjunkter. Vi har traditionellt haft svårt att locka his-
torieintresserade låg- och mellanstadielärare, och mycket talar för att detsam-
ma gäller många av de nya grundskolelärarna, vilkas historiekunskaper ofta 
är grunda. Istället har de inte sällan sedan lärarhögskoletiden en stor tilltro 
till ett integrerat hopkok av samhällsorienterande ämnen, i vilket historieäm-
net tycks ha svårt att hävda sin rättmätiga plats.318

 
       

I skuggan av dessa problem och ödesfrågor blev det viktigt att hitta stra-
tegier för att ”anlägga moteld”. Enligt den nytillträdde ordföranden in-
nebar det att verka för att historielärare på alla stadier i svensk utbildning 
skulle närma sig varandra. Inte minst skulle detta närmande innebära att 
aktivt involvera universitets- och högskolelärarna som hittills varit ”allde-
les för upptagna med att jaga Herman Lindqvist och alldeles för oenga-
gerade i frågan om historieämnets framtid i den svenska skolan”.319

 
  

Om argumentationen i de fyra linjetalen kan följande sägas. De två första 
linjetalen uppvisar en tydlig ambition att knyta skolämnet historia till den 
akademiska disciplinen. Hos Bohman sades det uttryckligen att det står 
väl till när den akademiska kunskapen sipprar ned och ut till lärare på 
fältet. Därför blev det något positivt att framhålla att historielärare rent 
fysiskt vistats på akademins områden. I Norborgs linjetal var den argu-
mentativa strategin annorlunda. Här återfinns det enda linjetal som an-
sluter sig till ett mer progressivistiskt sätt att argumentera för historieäm-
nets ställning i det svenska skolsystemet. För den nytillträdda ordföran-
den kunde vidare historiestudiernas kritiska funktioner bevaras genom 
att lärare ägde förmågan att om och om igen påminna sig om att de är 
den tyske 1800-talshistorikern Rankes lärjungar. Thullbergs och Karls-
sons linjetal avvek delvis från de två första. I båda fallen var det nämligen 
tydligt att mer uppmärksamhet ägnades åt lärare på de lägre stadierna i 
                                                           
318 HLFÅ 1997/1998, Karlsson, s 9-10.  
319 HLFÅ 1997/1998, Karlsson, s 10. 
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den svenska skolan. Hos Karlsson framställdes det som ett problem att 
HLF inte lyckats med att värva grundskolelärare som sysslar med histo-
rieundervisning. I hans sätt att argumentera låg även en kritik mot den 
mer integrerande undervisningsmodellen som SO-konstruktionen är ett 
uttryck för. Sett till linjetalen i HLFÅ ägde alltså en intresseförskjutning 
rum i början av 1990-talet.  
 
När det talas om att hävda historieämnets rättmätiga plats handlade inte 
retoriken enbart om de högre stadierna. Nu skall därför fokus flyttas till 
en annan förändring som berör den essentialistiskt orienterade argumen-
tationen, nämligen den historiedidaktiska forskningens entré på svensk 
mark. 

Historiedidaktikens entré  

I detta avsnitt ges exempel på hur historiedidaktikens entré inom HLFÅ 
på olika sätt möjliggjorde bruket av ytterligare argument inom en essen-
tialistisk argumentation. Från 1980-talets början var det inte lika lätt att 
oproblematiskt knyta skolämnet historia till några allmänna föreställning-
ar om den akademiska forskningens förtjänster. Den fortsatta analysen 
av materialet visar att intresset under denna period förskjuts till att kretsa 
kring vilken typ av forskning som egentligen bäst gagnade historieämnet. 
I detta sammanhang kan man påminna om att den historiedidaktiska 
forskningen, på nordisk mark mellan 1980-1987, främst var skolinriktad. 
En pådrivande kraft de första historiedidaktiska initiativen i Norden togs 
av Universitets- och högskoleämbetet UHÄ. Enligt historikern Bengt 
Schüllerqvist berodde detta engagemang på 1977 års högskolereform och 
de strävanden som därefter följde för att säkra lärarutbildningens forsk-
ningsanknytning.320

 

 Det kommer även att bli tydligt i genomgången som 
följer att metodiklektorn och den mångåriga medarbetaren i HLFÅ Nils 
Gruvberger intar en alldeles särskild ställning när det gäller mängden 
artiklar och recensioner med historiedidaktisk inriktning.   

Det var som retorisk fråga historiedidaktiken gjorde entré i HLFÅ. I en 
recension från 1982/1983 ställde redaktör Hans Lennart Lundh frågan: 
”Vem skall i Sverige ta tag i de frågor, som i Västtyskland är en självklar-

                                                           
320 Schüllerqvist 2005, s 14-18.  
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het?”321 Vad som uppfattades vara högt ställda krav i grundskolans nya 
läroplan (Lgr 80) angavs som orsaken till att ett stort historiedidaktiskt 
arbete måste påbörjas i Sverige. Ett gemensamt drag för läroplanerna 
1962, 1969 och 1980 när det gällde historieundervisningen är betoningen 
på att undervisningen skall vara objektiv samt att olika uppfattningar bör 
belysas och att allsidighet skall prägla undervisningen.322 Men Lgr 80 av-
vek enligt recensenten genom att lägga till ett antal moment. I recensio-
nen skrevs det att det närmare bestämt var påbudet att behandla ”olika 
historieuppfattningar” som framför allt ställde lärare inför en ny utma-
ning som kräver en ökad didaktisk bearbetning.323 Den förhållandevis ti-
diga utvecklingen av ämnesdidaktisk forskning på tysk mark hade sin 
grund i de problem som den västtyska utbildningen ställdes inför i och 
med slutet på andra världskriget. Historiedidaktiken utvecklades tidigt till 
en egen akademisk disciplin men i början hade forskningen endast en be-
gränsad relevans för lärarutbildningen. Med namn som Anette Kuhn, 
och inte minst Jörn Rüsen, kom forskningen dock att få en tydligare 
skolinriktning.324

 

 Ett annat sätt att uttrycka saken på var att hävda att det 
inte rådde något motsatsförhållande mellan akademisk forskning och 
klassrumsundervisning.  

Det är i Nils Gruvbergers artikel från 1984/1985 ”Vad kan och bör di-
daktiken ge historielärarna?”325

                                                           
321 HLFÅ 1982/1983, Lundh, recension, s 114-115.   

 historiedidaktiken första gången får en 
bred introduktion i HLFÅ. I artikeln pläderade Gruvberger för att histo-
riedidaktisk forskning främst borde inrikta sig på historieundervisnings-
teori, historieundervisning, skolans mål och samhällsteori. Ämnesdidak-
tiken kunde bara fylla sin plats om den blev en tydlig hjälp för lärarna att 
undervisa i skolämnet historia. Detta innebar alltså att skribenten polemi-

322 Larsson 2001, s 76-77. 
323 Lgr 80, s 124 f.  
324 Schüllerqvist 2005, s 57-58. För en omfattande genomgång av efterkrigsti-
dens tyska didaktik se Arfwedson 1995, s 97-115. När det gäller historiedidakti-
kens framväxt och huvudsakliga innehåll, se Karlsson 1998, s 11-31; Karlsson 
2004, s 21-66. Ytterligare ett didaktiskt perspektiv på skolämnet historia åter-
finns hos Englund 2005, s 296-302. I senare svensk historiedidaktisk forskning 
har ansatser gjorts att föra samman den mer skolinriktade historiedidaktiken 
med den samhällsanalytiskt orienterade grenen. Ett exempel på denna forsk-
ningsansats är Nordgren 2006.  
325 HLFÅ 1984/1985, Gruvberger, s 47-54.  



122 
 

serade mot en allt för teoretiskt orienterad historiedidaktisk forskning.326 
I recensionsavdelningen påpekade Gruvberger samma år att publiceran-
det av de omfattande konferensrapporterna Historiedidaktik i Norden visa-
de att även Danmark och Norge låg före Sverige när det gällde den di-
daktiska forskningen. Än värre var att det verkade som om själva ordet 
”didaktik” gått och blivit ett pedagogiskt modeord vid mitten av 1980-
talet.327

 

 Risken för begreppsmässig inflation föreföll enligt hans mening 
alltså vara det stora hotet för den framväxande historiedidaktiken.  

År 1985/1986 publicerade Gruvberger en omfattande artikel om his-
torieundervisningen i den västtyska skolan.328 Artikeln avslutades dock 
med konstaterandet att den dittillsvarande tyska ämnesdidaktiska forsk-
ningen hade misslyckats med ambitionen att reformera skolundervis-
ningen. Den dystra lägesrapporten blev därför att ”vetenskapen historia 
inte utgör en bas för undervisningen i historia på samma sätt som en 
praxisorienterad historiedidaktik är eller borde vara det”.329 Troligtvis är 
det denna besvikelse som är förklaringen till det faktum att från slutet av 
1980-talet och i början av 1990-talet kom Gruvbergers ämnesdidaktiska 
rapportering mest att behandla engelsk historiedidaktik.330 I brist på vad 
som uppfattades som en relevant inhemsk diskussion om historieunder-
visningens metoder ansågs det nyttigt för svenska historielärare att hålla 
sig à jour med debatten i England.331 Vid början av 1990-talet argumen-
terade Gruvberger för att den didaktiska forskningen i Sverige borde 
byggas upp av verksamma lärare.332

                                                           
326 HLFÅ 1984/1985, Gruvberger, s 47-54.  

 En skribent som i slutet av 1990-
talet argumenterade i den riktningen var dock noga med att påpeka att 
läraren inte enbart hade som uppgift att transformera ned akademisk 

327 HLFÅ 1985/1986, Gruvberger, recension, s 152.  
328 HLFÅ 1985/1986, Gruvberger, s 134-145. 
329 HLFÅ 1985/1986, Gruvberger, s 143.  
330 HLFÅ 1987/1988, Gruvberger, recension, s 122-123; HLFÅ 1988/1989, 
Gruvberger, recension, s 126; HLFÅ 1989/1990, Gruvberger, recension, s 172; 
HLFÅ 1990/1991, Gruvberger, recension, s 101-104; HLFÅ 1991/1992, Gruv-
berger, recension, s 103-104; HLFÅ 1991/1992, Gruvberger, recension, 104-
105; ; HLFÅ 1991/1992, Gruvberger, recension, s 110-111; HLFÅ 1992/1993, 
Gruvberger, recension, s 132-133; HLFÅ 1996/1997, Gruvberger, recension, s 
119.          
331 HLFÅ 1998/1999, Recension, s 109.  
332 HLFÅ 1991/1992, Gruvberger, recension, s 100.  
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kunskap till skolnivå. Lika mycket var läraren en pedagogisk ledare som 
måste ge mening åt sin undervisning.333

 
  

När det gällde preferenser rörande de internationella historiedidaktiska 
strömningarna kan det slutligen påpekas att en recensent i mitten av 
1990-talet hävdade att just därför att tysk, dansk och engelsk ämnesdi-
daktik dominerat, borde mer utrymme nu ges till den amerikanska histo-
riedidaktiken.334

 

 Det finns alltså fog för att tala om en successiv vidgning 
av de internationella historiedidaktiska influenserna från 1980-talets bör-
jan fram till och med 1990-talet.   

Med detta i minnet skall nu uppmärksamheten riktas mot att det inte var 
valet mellan olika grenar av den internationella historiedidaktiska forsk-
ningen som gav upphov till tydliga spänningar när det gällde ett essentia-
listiskt sätt att argumentera. Istället röjdes olika uppfattningar först när 
två historiedidaktiska debattinlägg publicerades 1983/1984. Denna de-
batt kom senare att användas som exempel på olika historiedidaktiska 
positioner i den första historiedidaktiska handboken skriven på svens-
ka.335 Sättet på vilket dessa två artiklar publiceras i HLFÅ utgjorde ett 
trendbrott. Detta var första gången som två kontrasterande positioner 
ställdes mot varandra i ett replikskifte. I själva verket var det först 
1998/1999 som ett principiellt beslut fattades att använda ett visst ut-
rymme av HLFÅ åt den här typen av debatt.336

 
  

De inblandade var docent Christer Öhman och lektor Christer Karle-
gärd. Öhmans artikel ”För en objektivistisk historieundervisning” kom-
mer först.337

 

 I den inledande delen kommenterade Öhman ett antal syn-
punkter som Karlegärd redan gett uttryck för i skriften Varför Historia? 
(1983). Hans intryck var att Karlegärds argumentation byggde på upp-
fattningen att de historiska studierna hade ett instrumentellt värde. Mot 
detta för han fram en annan uppfattning:  

Jag vill istället hävda att historien har ett egenvärde, på samma vis som alla 
andra ämnen varigenom vi skaffar oss kunskap om den verklighet vi lever i. 

                                                           
333 HLFÅ 1999/2000, Mattson, s 74-80.  
334 HLFÅ 1994/1995, Recension, s 130. 
335 Karlegärd & Karlsson 1997, s 31-33.  
336 HLFÅ 1998/1999, Styrelsens årsberättelse, s 5.   
337 HLFÅ 1983/1984, Öhman, s 35-41.  
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Jag anser det vara ett värde i sig att människor får kunskap om sin omvärld, 
och detta måste innefatta såväl fysikaliska och biologiska förhållanden som 
ekonomiska, sociala och politiska processer, dvs fysikens, biologins och his-
toriens ämnesområden.338

 
  

Det som Öhman gav uttryck för var med denna avhandlings teoretiska 
perspektiv en tydlig essentialistisk syn på i stort sett alla skolämnen. Den-
na hållning gav sig till känna på flera sätt. Författaren ansåg att det var 
historielärarnas uppgift att styra in elevernas studier mot ”sådant som de 
inte själva omedelbart uppfattar som viktigt”.339 Som exempel på vilka 
områden som då skulle kunna bli aktuella för studier nämndes det antika 
Grekland. Att undervisningen i historia måste sträcka sig tillbaka längre 
än 1700-talet och upplysningstiden var en annan tyngdpunkt i Öhmans 
argumentation. Vidare hävdade han att eftersom studiet av historia, oav-
sett nivå utbildningen, är studiet av en verklighet som objektivt existerat 
måste undervisningens innehåll bestämmas av den samlade kunskapen 
om denna objektiva verklighet – det vill säga forskningens senaste resul-
tat. Imperativet i hans artikel kan alltså sammanfattas med orden: ”Den 
bild av historien som elever får bör överensstämma med vetenskapens 
bild”.340

 

 Till sist var Öhman tydlig med att historieämnet inte borde an-
vändas för att mobilisera elever för ett samhällsengagemang mot för-
tryck. Eftersom det rådde värdepluralism i det svenska samhället var det, 
enligt hans uppfattning, orimligt att skolan skulle driva en linje i frågor av 
kontroversiell art. 

Karlegärds svar till Öhman återfinns i artikeln ”Räcker det med objekti-
vism?”341 Karlegärd tog sin utgångspunkt i vad han uppfattade vara en 
brist i lärarutbildningen. Forskarnas starka intresse för analytisk historia 
(här motsatsen till ”berättande historia”) hade bidragit till att lärarkandi-
dater sällan var intresserade av att bli berättande historielärare. Problemet 
som den hittillsvarande historieforskningen hade varit medskapande till 
var att ”Genomsnittskandidaten betraktar sig som en förmedlare av sitt 
stoff, som han bör förhålla sig neutral till”.342

                                                           
338 HLFÅ 1983/1984, Öhman, s 36. 

 Karlegärd sade sig väl-
komna och sympatisera med Öhmans uppfattning att skolans undervis-

339 HLFÅ 1983/1984, Öhman, s 37.  
340 HLFÅ 1983/1984, Öhman, s 38.  
341 HLFÅ 1983/1984, Karlegärd, s 42-43.  
342 HLFÅ 1983/1984, Karlegärd, s 42.  
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ning i historia skall vila på vetenskaplig grund. Det han däremot uppfat-
tade som problematiskt var att Öhmans tycktes mena att objektivismen 
ensam löste historieundervisningens problem. Läroplanen, Lgr 80, hade 
nämligen en normativ innebörd som en enbart objektivistisk historieun-
dervisning inte kunde förmå uppnå. Att utgå från att historiska studier 
har ett egenvärde var därför enligt Karlegärd en återvändsgränd:  
 

Låt oss ändå anta att historien har ett värde i sig. Kvar står ändå problemet 
att vi i skolan inte kan studera all historia. Vi måste söka reda på den historia 
som har ett större värde (i sig) än annan historia. Det problemet kan vi väl 
knappast lösa på annat vis än att undersöka vad vi utifrån våra individuella 
(eller samhälleliga) behov finner lämpligast. Och då är vi tillbaka till histori-
ens instrumentella värden, vilka Öhman är så skeptisk emot.343

 
  

Karlegärd föreföll därför inte imponerad av Öhmans försök att visa att all 
historia, till exempel forntiden eller antiken, kan användas för att få elever 
att förstå att samhällen kan förändras. I en kommentar som synes ironisk 
konstaterade han att ”Det är tveksamt om vår tids 14-åring frigörs, om de 
får veta att jägare för 6000 år sedan blev bönder”.344

                                                           
343 HLFÅ 1983/1984, Karlegärd, s 42. 

 Likaså hävdade Karle-
gärd att Öhmans ambition att hålla historieundervisningen fri i förhållande 
till den emancipatoriska uppgiften som Lgr 80 angav för SO-ämnena, var ett 
bra exempel på att forskningen och skolan strävar mot delvis olika mål. 
Karlegärds imperativ blev därför ett annat än Ömans. Han avvisade inte 
tanken på att forskningen hade avgörande betydelse för skolämnet historia. 
Däremot önskade han ett fördjupat samarbete mellan lärarutbildningen och 
de historiska institutionerna. För Öhman kunde den historiska vetenskapen 
med sitt breda intresse garantera att elever i skolan fick kunskaper om fler 
historiska epoker än de mest närliggande. Det som han framhöll var alltså 
historieforskningens förmåga att hjälpa skolämnet historia att förbli i kon-
takt med ett avlägset förflutet. För att slå vakt om att denna positiva kopp-
ling upprätthölls behövde historieundervisningen garanteras en fri ställning i 
förhållande till alla former av ideologiskt inflytande. Karlegärd, å sin sida, 
såg på den historiska forskningen utifrån en annan horisont. Det var förmå-
gan att ge redskap till att nå målen som läroplanen påbjöd som framöver 
avgjorde den objektivistiska historieforskningens värde. Enligt detta sätt att 
argumentera hade historieforskningen en latent förmåga att bidra till en mer 
emancipatorisk historieundervisning i den svenska skolan. 

344 HLFÅ 1983/1984, Karlegärd, s 43.  
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Sammanfattning  

Att argumentera för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet 
genom att framhålla dess nära koppling till historievetenskapen visade sig 
under denna period vara en essentialistisk strategi som stötte på problem. 
Det blev inte längre möjligt att upprätthålla föregående periods akade-
miska nivå när det gällde ordförandelängdens sammansättning. Antalet 
ordförande i HLF som innehade professorstitel minskade avsevärt mel-
lan åren 1971 och 2004. I ordförandenas linjetal skedde en intresseför-
skjutning i början av 1990-talet där ett ökat fokus på frågor som rörde 
grundskolan allt mer kom till uttryck. Ett avvikande inslag är att det åter-
finns i ett av periodens ”linjetal” en progressivistiskt orienterad argumen-
tation för historieämnes position utbildningen. Ambitionen att knyta så-
väl lärare som ”mogna elever” till akademin både genom förmodade och 
önskvärda läsvanor, var dock fortsatt stark. Det som kan sägas vara spe-
cifikt när det gällde historieämnets önskade koppling till akademin för 
denna period var rapporterna från akademin som infördes i HLFÅ samt 
att historiedidaktiken gjorde entré. I det förstanämnda fallet var det tyd-
ligt att den nära kopplingen till universitetsutbildningen var viktig att må-
na om. Däremot kan det sägas att diskussionen som rörde historiedidak-
tikens entré visade att ämnesdidaktiken som vetenskapligt perspektiv del-
vis utmanade en äldre form av essentialism genom att ifrågasätta vad 
som uppfattades vara en hög tilltro till enbart akademisk ämneskunskap.  

Historieämnets samhällsorienterande potential 

I detta avsnitt fortsätter jag analysen av hur argumenten för historieäm-
nets samhällsorienterande uppdrag formulerats i HLFÅ. När grundsko-
lan infördes formades både historieämnet och samhällskunskapsämnet 
till orienteringsämnen. Enligt pedagogen Tomas Englund innebar detta 
att det samhällsorienterande uppdraget som tilldelades de båda ämnena, 
sedan Lgr 62 befann sig i ett nästintill olösligt spänningsförhållande. Med 
utbildningsfilosofisk terminologi kan denna konflikt beskrivas på följan-
de sätt. Det svenska skolsystemet hade sedan Skolkommissionens betänkande 
(1948) präglats av den rekonstruktivistiska strävan att skolans utformning 
och innehåll skulle befästa en demokratisk samhälls- och människosyn. 
Inom ramen för denna strävan hade det sedan, enligt Englund, varit möj-
ligt att argumentera både för ett essentialistiskt och ett progressivistiskt 
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förhållningssätt när det gäller skolämnenas samhällsorienterande upp-
drag.345

Samhällsorientering som en humanistisk bildningsuppgift 

 Den tredje upplagan av Lgy 70, som gavs ut 1983, innehöll tydli-
ga progressivistiska inslag, vilket innebar att även denna argumentations-
linje var möjlig att följa när det gällde att framhålla historieämnets plats i 
den svenska skolan.         

I det som följer nedan visas hur historieämnets samhällsorienterande po-
tential mer och mer kom att lyftas fram i anslutningen till föreställningar 
om historieämnet som ett humanistiskt bildningsämne. Utbildningsfilo-
sofiskt handlar det här om att uppmärksamma hur perennialistiskt orien-
terade argument använts för att hävda att historieämnet hade en sam-
hällsorienterande uppgift. I förra kapitlet exemplifierades hur argumenta-
tionen för historieämnets samhällsorienterande potential, fram till och 
med 1962, främst präglades av kampen att hålla ihop historieämnet med 
samhällslära. När den kampen avgjordes och bodelningen mellan ämne-
na blev ett faktum kom en ny förskjutning att äga rum inom HLFÅ. Det 
är den förskjutningen som här står i fokus.   
 
Enligt idéhistorikern Emma Eldelin har det från skolpolitiskt håll varit 
svårt att hitta en balans mellan vad den brittiska författaren och natur-
vetenskapsmannen C.P Snow kallat för ”de båda kulturerna”.346

                                                           
345 Englund 1994, s 58-65. 

 I The 
Two Cultures (1959) hävdade Snow att det i det brittiska samhället 
fanns en splittring mellan två grupper: ”scientists” och ”literary intel-
lectuals”. Han såg denna söndring som ett problem då den hindrade 
ett gemensamt arbete för ökat nationellt välstånd. Eldelin påpekar att 
denna terminologi på svensk skolpolitisk mark vann insteg redan från 
Gymnasieutredningens betänkande 1963. På så sätt lades, enligt hen-
ne, även grunden för en diskussion som återigen aktualiserades under 
1990-talet och i början av 2000-talet. De humanistiska ämnena har i 

346 Det som följer är byggt på Eldelin 2006, s 9-10, 95-145. För en diskussion 
om en liknande konfliktfylld historia rörande humanioras och samhällsveten-
skapernas historia, se Liedman 1998. Som ett exempel på ett brett upplagt för-
sök att återinföra bildningsbegreppet i debatten om kunskap och utbildning kan 
nämnas Gustavsson 1996. För en översikt av humanioraämnenas historia i Sve-
rige, se Nordin 2008; för några noteringar om historiedidaktiken och de två kul-
turerna se Karlsson 1998, s 15-17.    
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denna diskussion alltid hävdats ha ett allmänbildande värde som står i 
kontrast till eller alternativt kompletterar naturvetenskapens mer nyt-
toorienterande perspektiv. Under 1960- och 1970-talet uppfattades 
bildning som något mindre viktigt i samtidens svenska demokratiska 
samhällssyn. Från 1980-talet och framåt går det dock att se ett nytt 
intresse för bildningstanken i svensk utbildning. Att tidskriften KRUT 
1984 gav ut ett nummer som helt dedikerades åt att aktualisera bild-
ningsbegreppet i relation till den svenska pedagogiska debatten, kan 
enligt min mening ytterligare ses som indikation på ett ökat intresse 
för bildning.347 Inte minst bör det påpekas att bildningstanken i sam-
band med betänkandet från läroplanskommittén, Skola för bildning 
(SOU 1992:94), återinfördes i den svenska diskussionen om skolsys-
temets utformning.348

 
  

Hur såg det då ut när historieämnet framhölls som ett humanistiskt bild-
ningsämne i HLFÅ? År 1971 sammanställdes av Ivar Seth i HLFÅ:s re-
censionsdel tre debattartiklar som publicerats i Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet. Motivet till att dessa uppmärksammades i HLFÅ var 
att de alla berörde väsentliga frågor för historieämnet och det nära för-
bundna ämnet litteraturhistoria.349

 

 Den gemensamma grundhållningen i 
de tre artiklarna kan sammanfattas med följande citat: 

Kort sagt, i en tid då vår kultur som redan sagts genomgår den kanske mest 
djupgående krisen i sin långa historia och då det borde vara av större vikt än 
någonsin att känna till de makter på gott och ont som lagt dess grundvalar, 
får man inte ens på skolans högsta stadium mer än i bästa fall en flyktig och 
rapsodisk kunskap därom.350

 
  

Gemensamt för artiklarna var att de uttryckte kritik mot vad skribenterna 
uppfattade som den negativa utvecklingen i det svenska skolsystemet. Li-
kaså sammanföll argumentationen när det gällde betoningen av att elever 
skulle få humanistisk bildning genom landets utbildning . De olika skri-
benterna tyckte sig kunna se en nedmontering av historiska kunskaper, 
en växande litteraturhistorisk obildning, som följer med från gymnasiet, 
samt en ”bildningskris”. Om denna oönskade tendens sades att den skul-
                                                           
347 KRUT 1984.  
348 SOU 1992:94, s 48-57. 
349 HLFÅ 1971, Seth, recension, s 177-183. 
350 HLFÅ 1971, Seth, recension, s 181. 
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le ”påverka historielärarens möjligheter att associationsvägen knyta histo-
ria och litteraturhistoria samman”.351

 
  

En skribent i Seths sammanställning tog fasta på att det i kursplanen för 
historieämnet på gymnasiet uttryckligen framhölls att historieundervis-
ningen skulle ta sin början år 1000 e.Kr. Detta innebar att gymnasisterna 
i början av 1970-talet gick till universitet och högskolor med endast 
grunda kunskaper om antiken och tidig medeltid, de epoker där grunden 
för den västerländska bildningstraditionen formades och traderades. 
Följden av den allt mer ”bristfälliga historiska bildningen” gjorde det svå-
rare att förstå innebörden av motiv och symboler, som försvar för ”alla 
bildades gemensamma egendom”. Två av skribenterna värjde sig mot 
uppfattningen att deras argumentation för vikten av historisk bildning i 
skolan, skulle vara uttryck för en ”lärarreaktionär position” eller en öns-
kan om en ”återgång till lärdomsskolan”. När sammanställningen nådde 
vägs ände konstaterades två saker: ”historieämnet har i vår tid en särskilt 
förpliktande ställning; samtidigt har det sällsynt svåra möjligheter att göra 
denna sin ställning gällande”.352

 
  

I samband med 1976 års gymnasieutredning föreslogs ämnet kulturkun-
skap skulle införas i skolan.353 Eftersom studier i ämnet skulle kunna 
samordnas med de befintliga ämnena blir en viktig fråga vad historieäm-
net skulle kunna bidra med. Här påpekade en skribent att det nya ämnet 
skulle fylla en viktig funktion på de gymnasielinjer där de humanistiska 
ämnena lyste med sin frånvaro. När historieämnet gavs utrymme i kul-
turkunskapen gick det att se ämnet som ett ”humanistiskt och samhälls-
inriktat bräckjärn in på de yrkesinriktade sektorerna – och därmed också 
ett sätt att långsiktigt bidra till praktiskt inriktade ungdomars utbildning 
även för deras meningsfulla fritid”.354

 
  

Ansatsen att framhålla historieämnet som samhällsorienterande i kraft av 
att vara ett humanistiskt bildningsämne blev åter tydlig vid slutet av 
1980-talet och framåt. Inte minst hade detta sin upprinnelse i arbetet 
med det skolreformsarbete som föregick Lpf 94 och Lpo 94. I ett re-

                                                           
351 HLFÅ 1971, Seth, recension, s 180. 
352 HLFÅ 1971, Seth, recension, s 183. 
353 HLFÅ 1983/1984, Bohman, s 28-34. 
354 HLFÅ 1983/1984, Bohamn, s 32.  
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missutlåtande till utbildningsdepartementet konstaterades att balansen i 
svensk utbildning mellan naturvetenskap och humaniora höll på att rub-
bas.355

 

 Vidare påpekades det att i Skolöverstyrelsens förslag till föränd-
ringar i gymnasieskolan var de obligatoriska humanistiska inslagen redu-
cerade i ”uppseendeväckande omfattning”. Om denna föreställda hotbild 
hävdades det att:  

Den gymnasieskola som framför allt SÖF skisserar ter sig överhuvud snävt 
nyttoinriktad och perspektivlös. Inslag som siktar till personlighetsdaning 
och kreativitet och som kan läggas till grund för debatt om värderingar och 
existentiella problem utmönstras ur det för alla gemensamma kursutbudet. 
Det förefaller utomordentligt otidsenligt att inte ge naturvetare, tekniker och 
ekonomer goda kunskaper om det samhälle de skall verka i, om dess fram-
växt och dess grundläggande värderingar.356

 
  

Detta avsnitt är alltså ett exempel på hur historieämnet framhölls som en 
garant för att ett ensidigt nyttoperspektiv inte skulle dominera gymnasie-
nivån i det svenska skolsystemet. De föreslagna omstruktureringarna i 
gymnasieskolan beskrevs som en marknadsanpassning som, enligt skri-
benten, olyckligtvis byggde på tanken att ”stora delar av bildningsstoffet 
kan lämpas över bord bara därför att det i förstone inte ter sig som det 
mest lockande i en 16-årings ögon”.357 Detta sätt att argumentera tog sig 
under denna period flera uttryck. Redan 1987/1988 hävdade en skribent 
att beteckningen ”orienteringsämnen”, under vilken historieämnet sorte-
rade på grundskolan, var olycklig. Benämningen ansågs ha medfört att 
historieämnet uppfattades som mindre seriöst, medan det på gymnasiet 
fortfarande uppfattades som ett allmänbildande ämne.358 Nils Gruvber-
ger påpekade att det fanns en mer grundläggande problematik: ”Ett 
blockämnes dilemma är att skapa en helhet av fyra universitetsdiscipli-
ner”.359

                                                           
355 HLFÅ 1989/1990, Till Utbildningsdepartementet, s 154-160.  

 I HLFÅ publicerades från mitten av 1980-talet fram till början av 
1990-talet ett antal skrivelser i vilka det påpekades att historieämnets 
oklara ställning i grundskolan även kunde leda till flera problem. En ned-
tonad ämnesidentitet kunde få till konsekvens att fler obehöriga lärare 
skulle bedriva undervisning i historia, vilket skulle försvaga ämnets ställ-

356 HLFÅ 1989/1990, Till Utbildningsdepartementet, s 155.  
357 HLFÅ 1989/1990, Till Utbildningsdepartementet, s 155. 
358 HLFÅ 1988/1989, Sundberg, s 105-108. 
359 HLFÅ 1991/1992, Gruvberger, recension, s 106.  
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ning och därmed skulle eleverna gå miste om allmänbildning. I linje med 
detta sätt att resonera avvisades idén om att införa obligatoriska blockbe-
tyg i orienteringsämnena. 360

 
   

I en artikel från början av 1990-talet argumenterades det för att studier i 
efterkrigstidens historia var viktiga att ta upp i undervisningen. Detta 
skulle hjälpa elever att inte känna oro inför nyhetsflödet i massmedia. 
Vidare betonades det att undervisningen gav verktyg, baskunskaper, som 
gjorde det möjligt för eleverna att bilda sig en uppfattning om den värld 
vi lever i. På så sätt kunde historieämnet bidra till att elever rustades till 
att fungera som ”medborgare i ett demokratiskt samhälle”.361 Samma år 
konstaterade en recensent att historikern Peter Englunds Förflutenhetens 
landskap (1991) skulle ha haft en stor bildad läsekrets under mellankrigs-
tiden. Men det stannade inte vid ett konstaterande utan fortsatte som en 
uppmaning: ”Vi historielärare bär i någon mån ansvar för att en sådan 
läsekrets förefinnes i detta sekels slutdecennium”.362

 
     

Med anledning av betänkandet Skola för bildning (1992) betonades det att 
skolämnet historia inte enbart skulle betraktas som ett samhällsveten-
skapligt ämne: det var också ett humanistiskt bildningsämne. Den ökade 
betoningen på kulturarvets relevans borde, enligt skrivelsen, leda till att 
historieämnet styrktes i den framtida skolan.363 En argumentation på 
samma linje handlar om benämningen av institutionen samhällskunskap 
och humaniora. Historia var då det humanistiska bildningsämne som 
enligt ett förarbete till Lpf 94 skulle ge elever perspektiv på samhället och 
världen vi lever i, samt hjälpa dem att bättre förstå sig själva och därige-
nom ge dem ett rikare liv.364

                                                           
360 HLFÅ 1986/1987, Angående UHÄ-rapporten 1986:32, s 234-239; HLFÅ 
1986/1987, Till Utbildningsdepartementet Statsråd Bengt Göransson, s 225-
231; HLFÅ 1990/1991, Karlegärd, s 67-69; HLFÅ 1993/1994, Till chefen för 
Utbildningsdepartementet, s 9-10.   

 I ett publicerat brev till chefredaktören i 
DN hävdas det att det dominerande talet om att anknyta elever till verk-
ligheten har lett till oönskade konsekvenser. Skolans viktigaste uppgift 
hade hamnat i skymundan. Tanken var att undervisningen i historia, när 
allt stod väl till, kunde öppna dörrar och fönster så att eleverna, inte 

361 HLFÅ 1990/1991, Mellqvist, s 64-67.  
362 HLFÅ 1991/1992, Horby, recension, s 167.  
363 HLFÅ 1992/1993, Till Utbildningsdepartementet, s 5-6.  
364 HLFÅ 1993/1994, Ärade läsare!, s 3.  
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minst de som kom från ”torftiga miljöer”, fick se tillvarons rikedom och 
möjligheter.365 En skribent hävdade att ett mål med historieundervis-
ningen var att utforma den så att eleverna få hjälp att tänka självständigt, 
och därigenom öppna deras horisonter så att de får en livslång källa till 
njutning och livskvalité.366

 
  

I det som redovisats ovan framstår det som en ny hotbild, att historie-
ämnet skulle förlora sin ställning som humanistiskt bildningsämne. Både 
i början av 1990-talet och 2000-talet beklagade visserligen skribenter 
åtskiljandet mellan historieämnet och samhällsläran.367 Men eftersom den 
kampen för länge sedan var avgjord hade frågorna om historieämnets 
samhällsorienterande potential delvis förskjutits. Nu handlade det mer 
om att framhålla att historieämnet kunde garantera att elever i den svens-
ka skolan skulle få med sig humanistisk bildning. Det tycks mig sympto-
matiskt att Ivar Seth i en recension från 1970-talet början önskade att 
historielärare skulle få tid att ”försjunka i det lärda bibliotekets rofyllda 
atmosfär” för att på så sätt kunna återvända till vardagen med ”stärkta 
andliga krafter”.368

 

 Vid mitten av 1980-talet och fram till periodens slut 
kom alltså den humanistiska bildningsuppgiften att allt tydligare knytas 
till ämnet som sådant istället för att beskrivas som en fråga om enskilda 
lärares förkovran.  

Men vad hände under denna period med relationen till de epoker i det 
förflutna som ansågs värdefulla för medborgare i det moderna samhället?  

Samhällsorientering genom kontakt med ett formerande förflutet  

I det perennialistiska sättet att argumentera ligger övertygelsen att skolsy-
stemets primära uppgift är att förmedla ett kulturarv.369

                                                           
365 HLFÅ 1997/1998, Ohlsson, s 11-14.  

 Som visats i 
föregående kapitel intog antiken en central roll när det inom HLFÅ häv-
dades att en av historieämnets styrkor var att det satte elever i kontakt 
med ett förflutet som ägde kraft att forma elever till önskvärda med-
borgare. I det förut nämnda numret av den pedagogiska tidsskriften 
KRUT skrev sociologen Donald Broady artikeln ”Om bildning och 

366 HLFÅ 1997/1998, Stobart, s 27-29.  
367 HLFÅ 1991/1992, Bohmans, s 74-84; HLFÅ 2001, Lindroth, s 65-69.  
368 HLFÅ 1973, Seth, recension, s 58-59.  
369 Englund 2005 (1986), s 238.  
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konsten att ärva”.370

 

 Artikeln var utformad som en protest mot att den 
svenska skolan hamnat i vad som kallades för ”mål/medeltänkandets 
diktatur”. Broady hävdade att när det gällde pedagogikens historia på 
svensk mark, var det nödvändigt att komma ihåg till och med gamla 
döda tyska filosofer och pedagoger. Det han uppfattade vara samtidens 
allt för tekniska förhållningssätt till skola och utbildning, präglat av or-
saks- och verkanstänkande, ställdes i kontrast till ett humanistiskt bild-
ningsideal. Nyttotänkande ställdes mot konsten att ärva. Jag kommer nu 
att visa att under perioden 1971-2004 användes liknande argument i 
HLFÅ för att hävda historieämnets position i svensk utbildning. Likaså 
blir det tydligt att till denna argumentationslinje har adjunkt Olof Häger-
stam lämnat många bidrag.       

År 1971 klagade Ivar Seth på att elever hade dåliga förutsättningar att rätt 
möta det moderna samhällets massmediala brus. I ett samhälle utan djup 
förankring i det förflutna upphör framtiden att existera och nuet blir en 
”meningslös kakofoni”. Så blir de för alla de som tillägnar sig det mo-
derna samhällets massmedia utan att se det långsiktiga historiska per-
spektivet.371 I den andan välkomnade Seth samma år färdigställandet av 
verket Vårt kulturarv I-VI. Det västerländska kulturarvet ansågs vara i fa-
ra då historieämnet fått en allt mer global inriktning. Likaså bidrog det 
moderna samhällets ”mekaniserade och av tekniken bestämda livsform” 
till en ”splittrad kultursituation”. 372

 

 Att det kulturella klimatet uppfatta-
des som hotfullt för den antika bildningen framgår av ett längre citat från 
1978/1979. Alf Henriksons Det västliga Hellas (1978) fyllde enligt adjunkt 
Olof Hägerstrand en mycket viktig funktion: 

Som källa för våra kunskaper och fäste för våra referenser när det gäller den 
hellenska antiken alltifrån Sybaris till Sparta kommer likafullt AH:s [Alf Hen-
rikson] bok att bli ett kulturhistoriskt ankare, på samma sätt som Antikens 
historier blivit det. Till nutida svenska skolpolitikers stora grämelse kommer 
sannolikt den antika bildningen att övervintra i väntan på ett mer humanist-
vänligt utbildningsklimat. Att så kommer att bli möjligt har AH inte minst 
genom denna bok sörjt för.373

 
  

                                                           
370 KRUT 1984, Broady, s 4-15. 
371 HLFÅ 1971, Seth, recension, s 186-189.  
372 HLFÅ 1971, Seth, recension, s 186.  
373 HLFÅ 1978/1979, Hägerstrand, recension, s 111.  
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Från andra hälften av 1970-talet och fram till och med början av 2000-
talet löper sedan genom HLFÅ:s recensionsavdelning en argumentation 
som går i linje med citatet ovan. Undervisningen i historia sades gång på 
gång ägna för lite tid åt antikens historia. Likaså framhölls vikten av att 
sätta dagens elever i kontakt med antiken. Denna kontakt beskrevs som 
en nödvändighet för att förstå sin samtid, men även som en ödesfråga 
för demokratin. Kontakt med antikens kultur, bildning och historia 
framhölls fortfarande av flera olika recensenter som historieämnets posi-
tiva bidrag när det gällde att ge elever förutsättningar att leva i det mo-
derna samhället. 374

 
  

Liknande sätt att argumentera återfinns även i periodens artikelbestånd. I 
en artikel från 1971 användes termen ”hembygdskunskap” i vid me-
ning.375 Poängen var att det gemensamma kulturarvet, med sin början i 
antikens Rom, förblev levande och mötte ungdomar i hela Europa från 
barnsben. Skribenten hävdade därför att ”Vad som är hembygdskunskap 
för halva Europa, är inte likgiltigt för oss”.376 När uttrycket ”historielös-
het” diskuterades 1973 framhölls från styrelsen i HLF vikten av att slå 
vakt om de historiska perspektiven. Den första uppgiften ansågs vara, 
för alla de som ville verka för historieämnets ställning, att peka på hur 
antikens kultur och historia i det närmaste försvunnit ur läroplanerna.377 
År 1974 ägnades två artiklar åt antikundervisningen på gymnasiet respek-
tive i grundskolan. 378

                                                           
374 HLFÅ 1976/1977, Hägerstrand, recension, s 109; HLFÅ 1978/1979, Vidén, 
recension, s 115; HLFÅ 1980/1981, Bohman, recension, s 74-75; HLFÅ 
1983/1984, Hägerstrand, recension, s 74-76; HLFÅ 1984/1985, Bohman , re-
cension, s 117; HLFÅ 1986/1987, Vidén, recension, s 123; HLFÅ 1991/1992, 
Thorshell, recension, s 155-156; HLFÅ 1996/1997, Nilsson, recension, s 125-
126; HLFÅ 2001, Sandahl, recension, s 114-116.  

 Ur gymnasieskolans perspektiv hävdades att kun-
skaper om antikens världsbild skulle bli allt viktigare, då utvecklingstan-
ken allt mer ifrågasattes i energikrisens spår. Det gick enligt skribenten 
redan att se ett ökat intresse från naturvetenskapligt håll för antikens 
historia. Sett med grundskolan som utgångspunkt påpekades att antik-
studiet hade två stora förtjänster. För det första erbjöd det möjligheter 
till modellstudier av demokratins framväxt, diktaturers strukturer och 

375 HLFÅ 1972, Thomasson, s 18-32. 
376 HLFÅ 1972, Thomasson, s 32.  
377 HLFÅ 1973, Från styrelsen, s 11. 
378 HLFÅ 1974, Tengström, s 19-23; HLFÅ 1974, Almenius, s 24-31. 
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framväxten av supermakter. För det andra kunde historieämnet sätta in 
elevernas liv i ett långt perspektiv som gav möjlighet att lära känna den 
egna identiteten.  
 

I början av 1980-talet drev en författare tesen att vi behöver det förflutna 
för att vi skall kunna både orientera oss i nuet och göra det bästa möjliga 
av vår framtid.379 Skribenten framhöll historiestudiets existentiella karak-
tär: ”det är vårt eget öde vi försöker förstå när vi försöker förstå något av 
historien”.380 I slutet av 1980-talet hävdades i en artikel att antiken hade 
ett värde då den skapade en kultur som om och om igen har inspirerat 
västerländska styrelseformer och gett impulser till idéer som fortfarande 
var aktuella.381 Samma år påpekade en annan artikelförfattare att ”Med 
sorg och smärta måste varje undervisande generation konstatera att en 
del av kulturarvet förskingras och referensramarna uttunnas”.382

 
    

I början av 1990-talet framhölls att alla samhällsmedborgare behövde 
kunskaper om det förflutna, annars fanns risken att gå in i en kollektiv 
minnesförlust.383 I slutet av 1990-talet gjordes bedömningen att skolan 
stod utanför den breda samhälleliga uppskattningen av historia. I grund-
skolan integreras ämnet i samhällsorientering där det historiska perspek-
tivet får stå tillbaka för ”förment nyttiga ting”. Denna utveckling hade 
försvagat elevers kunskaper om det förflutna. Den uppväxande genera-
tionen behövde, enligt skribenterna, utveckla ett historiemedvetande. 
Därför var det nödvändigt att historieämnets position stärktes på alla 
nivåer i den svenska skolan.384

                                                           
379 HLFÅ 1980/1981, Bergh, s 23-27. 

 Nödvändigheten av det förflutna för att 
kunna orientera sig rätt i samtiden kunde även uttryckas på ett annat sätt. 
År 2003 publicerades i HLFÅ en skrivelse till utbildningsdepartementet i 
vilken man krävde att alla elever skulle läsa historia i gymnasiet. Studier 
av vilken epok som helst i människans historia förväntades ge ökad insikt 
om människan och människans livsvillkor. ”Men förtrogenheten med det 
vitt avlägsna och det fjärran förflutna gör horisonten vidare och toleran-
sen större. Vidsynthet. [sic] Situationen kring det egna köksbordet får inte 

380 HLFÅ 1980/1981, Bergh, s 24.  
381 HLFÅ 1988/1989, Linders, s 14-17.  
382 HLFÅ 1988/1989, Mårald, s 74.  
383 HLFÅ 1993/1994, Uttalande från opinionsmötet på Nordiska museet, s 11-
12.  
384 HLFÅ 1998/1999, Upprop för skolans historieämne, s 7.   
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bli alltings mått”.385

 

 Historieämnets samhällsorienterande potential fort-
satte alltså att framhållas med argument som knöt an till olika föreställ-
ningar om nödvändigheten av det förflutna när det gällde att forma ele-
ver som kunde fungera i det moderna samhället. 

Med det sagt om synen på det förflutna kommer nu intresset vidgas till 
att även gälla hur ”nuet” och ”framtiden” relaterades till föreställningar 
om historieämnets samhällsorienterande potential.  

Samhällsorientering som en kamp för det förflutna, nuet och framtiden 

Som redan illustrerats i kapitel IV fanns det under perioden 1942-1970 
en polemik mot vad många skribenter i HLFÅ uppfattade som ”nuets 
diktatur”. När historieämnet omformades till ett orienteringsämne i sam-
band med införande av grundskolan 1962 fastställdes vad som menades 
med samhällsorientering. I Skolberedningens betänkande hette det när 
det gällde orienteringens innehåll och syfte att man borde ”utgå från den 
allmänna satsen, att kunskap får sitt värde huvudsakligen i funktionella 
sammanhang”.386 För historieämnets vidkommande betydde detta att 
startpunkten blev nuet och vad som uppfattades vara de aktuella pro-
blemen i samhället. Synsättet att undervisningen skulle ha sin utgångs-
punkt i elevernas närhet och erfarenhet infördes i mitten av 1950-talet, 
skärptes rent formuleringsmässigt under 1960- och 1970-talet, för att 
sedan fullföljas i Lgr 80.387

 

 I genomgången som följer kommer jag visa 
på två saker. För det första att perioden 1971 till och med 2004 innebar 
att föreställningar om ”framtiden” fogas in i argumentationen för histo-
rieämnets samhällsorienterande potential. För det andra att perennialis-
tiska argument inte användes i lika hög grad från 1970-talet och framåt.   

I en recension från 1970-talets början beskrev redaktören Hans Lennart 
Lundh de ökade kraven på mer nutidsorientering i historieundervisning-
en som ett tvång.388 I slutet av 1970-talet påpekade Lundh att nutidshis-
toriens ökade utrymme faktiskt medförde att historielärare alltmer rörde 
sig i gränslandet mellan politik och historia.389

                                                           
385 HLFÅ 2003, HLFÅ-dokument, s 105.  

 För en skribent var hela 

386 SOU 1961:30, s 172.  
387 Larsson 2001, s 77-82. 
388 HLFÅ 1973, Lundh, recension, s 58-59.  
389 HLFÅ 1977/1978, Lundh, recension, s 105.  
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tanken på ”nutidshistoria” problematisk. Dels därför att eleverna sakna-
de grundläggande kunskaper i den äldre historien och dels därför att ”nu-
tidshistoria” ansågs vara byggd på osäkra fakta, subjektiva bedömningar 
och känslomässigt engagemang.390 En annan skribent valde att vända på 
förhållandena. Om historieämnets uppgift var att ge eleverna perspektiv 
på sin egen tillvaro, nutidsorientering, borde antiken bli föremål för ett 
ökat intresse. Antiken erbjöd möjligheten att studera demokratiska sty-
resformer, diktaturers framväxt samt tillblivelsen av en supermakt.391 I en 
artikel från början av 1980-talet hävdade en författare att det samtida 
svenska kulturklimatet hotade att göra människor till ”nuets fångar”.392 
När tidsperspektiven krymper och nuet blir allt mer centralt ger det in-
trycket av att ”folk vill sätta den svenska historiens begynnelse vid Salt-
sjöbadsavtalet 1938”.393 Vid 1990-talets slut konstaterade en skribent att 
historieämnets plats i den svenska skolan återigen varit under attack från 
dem som inte förstår det förflutnas betydelse för individens tolkning av 
nuet.394

 
  

Från mitten av 1980-talet skedde en förskjutning i argumentationen. Som 
redan antytts handlade förändringen om att argumentationen för histo-
rieämnets samhällsorienterande potential allt mer kom att fokusera för-
hållandet till framtiden. Men redan i en recension av den svenske histori-
kern Håkan Anderssons doktorsavhandling Kampen om det förflutna (1979), 
relaterades frågorna om historieundervisningen till att gälla det egna lan-
dets väl och ve. Diskussionerna om hur skolämnet historia skulle utfor-
mas handlade, enligt recensenten, ytterst om vad som var ”avgörande för 
ett samhälles fortbestånd och framtid”.395 År 1986/1987 påpekade en 
skribent att en anledning till att historia, i samhället, fått ett uppsving är 
att historiker allt mer kommit att anlitas för framtidsstudier. Historiker är 
tränade i kritiskt tänkande och kan uppmärksamma maktfenomen, därför 
kan historielärare räknas in bland dem som kan ägna sig åt ”att bygga en 
bättre värld”.396

 
  

                                                           
390 HLFÅ 1973, Brolin, s 49-53. 
391 HLFÅ 1974, Almenius, 24-31.  
392 HLFÅ 1980/1981, Bergh, s 23-27. 
393 HLFÅ 1980/1981, Bergh, s 25.  
394 HLFÅ 1998/1999, Redaktören har ordet, s 5-6.  
395 HLFÅ 1980/1981, Lundh, recension, s 122. Min kursivering.   
396 HLFÅ 1986/1987, Mårald, s 75-78.  
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I början av 1990-talet sade en artikelförfattare att han valt att använda ett 
citat från Tage Erlander som vad han själv kallar för ”predikotext”. Som 
utgångspunkt för en artikel om historieämnets framtid tog han följande 
ord: ”Framtiden utformas genom beslut som fattas i nuet på grundval av 
erfarenheter i det förflutna”.397 Något år senare framhölls hur föränd-
ringar inom historievetenskapen kunde göra historieämnet mer samhälls-
orienterande. Poängen var då att historisk forskning hade relevans för 
dagens samhälle dels därför att historien sträcker sig ända fram till nuet, 
och dels därför att historisk forskning kan bidra till att göra hållbara pro-
gnoser rörande samhällsutvecklingen.398 En annan skribent påpekade att 
i linje med detta sätt att argumentera borde det historiska perspektivet ha 
relevans även för framtiden.399 År 2004 konstaterade, slutligen, en skri-
bent att när historieämnet blir en obligatorisk kurs för alla elever på gym-
nasiet, måste den få tillräckligt med utrymme på schemat. Detta var vik-
tigt eftersom historieämnets bidrag till svensk utbildning är att det ger 
individen möjligheten att tolka sin samtid, att förstå varför nuet tolkas så 
olika. Historia kommer, med sin möjlighet att fostra till kritiskt tänkande, 
att vara det ”främsta framtidsämnet”.400

Sammanfattning  

     

Argumentationen för historieämnets samhällsorienterande potential är 
ett historiedidaktiskt ledmotiv som inom ramen för HLFÅ har uppvisat 
både kontinuitet och förändring. Kontinuiteten handlade om två saker. 
För det första följde den perennialistiskt orienterade kritiken mot vad 
som uppfattades vara ”nuets diktatur” i stort samma linjer som under 
perioden som behandlats i föregående kapitel. För det andra behöll även 
antiken en framskjuten roll när det gällde att på perennialistiskt vis fram-
hålla att det förflutna har en positiv formerande funktion. När det gällde 
förändringar kan även där två saker sägas. För det första framhölls äm-
nets status som ett humanistiskt bildningsämne, från början av 1980-
talet, tydligare än förut. För det andra knöt argumentationen distinktare 
an till den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofins grundtanke att skol-
ämnena skall ställas i framtidens tjänst.  

                                                           
397 HLFÅ 1990/1991, Ohlsson, s 5-7.  
398 HLFÅ 1993/1994, Nilsson, s 16-17. 
399 HLFÅ 1996/1997, Mårald, s 88-102.  
400 HLFÅ 2004, Larsson, s 119.  
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Historieämnet i fredens tjänst  

I detta avsnitt fortsätter jag analysen av hur argumentationen för histo-
rieämnets ställning i den svenska skolan byggts kring rekonstruktivistiskt 
orienterade föreställningar om ämnets fredsfostrande potential. Jag kom-
mer att visa att under perioden 1971-2004 knöts historieämnets förmåga 
att bidra till fredsfostran till träningen av det kritiska tänkandet och äm-
neslärarnas koppling till de olika granskningsarbeten av historiska läro-
medel som utfördes av internationella organisationer. Historielärarnas 
karaktär framhölls även som en garant för att elever genom historieäm-
net skulle formas till demokratiska och vidsynta medborgare som kunde 
genomskåda propaganda. Till sist uppmärksammas att kritikens udd allt 
mer kom att riktas även mot vad som uppfattades som farliga mytbild-
ningar kring den svenska 1900-talshistorien.  

Försoning genom skolämnet historia  

När ovan nämnda adjunkt Olof Hägerstrand i mitten av 1980-talet lyfte 
fram möjliga förtjänster av att läsa Homeros verk Iliaden och Odysséen var 
fredstemat en aspekt: ”Inunder krigets tygellösa vanvett i Iliaden finns en 
vädjan om fred och försoning”.401

 

 Denna appell om fred och försoning 
är signifikativ för sättet på vilket det skrivs om historieämnets förtjänster 
inom ramen för HLFÅ mellan 1971-2004. I detta avsnitt kommer flera 
exempel att ges på hur denna kontinuitet tog sig uttryck.  

Vid periodens början uppmärksammades åter det nämnda arbetet med 
läromedelsgranskning inom UNESCO. Skribenten framhöll att det euro-
peiska granskningsarbetet med syfte att undanröja historiska schablon-
bilder, hade sin upprinnelse i ett nordiskt initiativ.402 År 1976/1977 häv-
dade en skribent att en svängning i kulturklimatet hade ställt historieäm-
net i en bättre dager. Författaren antog att renässansen för historieintres-
set byggde på att utvecklingsoptimismen fått sig en knäck. Eftersom ett 
nytt kulturklimat höll på att skapas fick historisk konfliktforskning och 
framtidsstudier en mer framskjuten plats.403

                                                           
401 HLFÅ 1985/1986, Hägerstrand, recension, s 199-202.  

 I samband med arbetet att ta 
fram målangivelser för SO-ämnet i Lgr 80 gavs HLF möjlighet att ge 

402 HLFÅ 1971, Lundh, s 13-15.  
403 HLFÅ 1976/1977, Tägil, s 17-23.  
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synpunkter i egenskap av remissinstans. I Skolöverstyrelsens förslag stod 
att undervisningen skulle ge beredskap för fredssträvan. Ett annat förslag 
på formulering som myndigheten lanserade var att skolan skulle ge elever 
hjälp med att förstå hur konflikter kan uppstå och undvikas. Båda dessa 
försök kritiserades i HLFÅ för att sakna en ”genomförd historiesyn”.404 
Förslaget som gavs när det gällde att formulera målen för undervisning i 
SO löd: ”Den skall upplysa om fredstankens historia, ge beredskap för 
dagens fredssträvande.”405

 

 Här framstod det som viktigt att visa hur det 
historiska perspektivet var en omistlig del när det gällde att forma elever 
till fredssträvande människor.  

I mitten av 1980-talet konstaterade en skribent att på alla nivåer i svensk 
utbildning talades det nu om skolans fredsfostrande uppdrag. Problemet 
var bara att samtidigt hävdades det att historieundervisning handlar mer 
om krig än om fred. Mot vad skribenten uppfattade som en vanföreställ-
ning hävdades istället att historieämnet kunde fördjupa elevers känne-
dom om och förståelse för ett historiskt handlingssätt. Vidare framhölls 
att undervisningen i historia kunde inspirera till olika ställningstaganden 
och handlingsalternativ i en historisk situation.406 År 1988/1989 hävdade 
en artikelförfattare att ämnet historia kunde bidra till att ge eleverna i det 
svenska skolsystemet ”framtidsberedskap”. Men detta kunde inte förvän-
tas ske med någon automatik. Enligt skribenten kunde detta ske bara om 
historieämnet stod på ”tre ben”. För det första behövdes en realistisk 
historiesyn som gjorde gällande att motsättningarna mellan individer och 
stater aldrig helt kan övervinnas. För det andra behövdes att historieun-
dervisningen knöt an till elevers närmiljö samtidigt som den överskred 
den samma. För det tredje behövde historielärarens uppgift beskrivas 
som ”framtidsbyggarens”.407

 
  

Ett år senare behandlades i en artikel hur undervisningen i historia med 
särskild inriktning på revolutioner, kunde bidra till att göra världen till en 
bättre plats. På ett övergripande plan sades studier av olika sätt att se på 
revolutioner stå i överensstämmelse med skolans övergripande demokra-
tiska fostransmål. När detta påstående preciserades hävdades att de för-

                                                           
404 HLFÅ 1979/1980, Lundh, s 11-16.  
405 HLFÅ 1979/1980, Lundh, s 13.  
406 HLFÅ 1984/1985, Karlsson, 61-62.  
407 HLFÅ 1988/1989, Mårald s 75-76.  
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djupade historiska insikterna bidrog till att vidga elevernas synfält mot 
omvärlden och därigenom göra dem mer ödmjuka i umgänget med folk 
från andra kulturer. Vidare hävdades att studier av olika ”revolutions- 
och konfliktmodeller” skulle underlätta jakten på kunskap om gårdagens, 
dagens och morgondagens samhälle.408

 
  

I början av 1990-talet påpekade en skribent att historieämnets uppgift 
var att vrida falska historieskrivningar ur händerna på makthavare som 
ägnade sig åt krigshets.409 Som visats i den kronologiska översikten för 
denna period återupptogs vid 1990-talets början rapporteringen från det 
granskningsarbete som bedrevs i UNESCO:s regi. Enligt min bedöm-
ning kan hela andan i denna rapportering sammanfattas med orden: ”Lä-
rare i historia måste se upp med att fungera legitimerande i förhållande 
till chauvinism”.410 Historieämnet i alla europeiska skolsystem förvänta-
des medverka i skapandet av en bred europeisk identitet som skulle ga-
rantera att kontinenten aldrig mer skulle bli skådeplatsen för söndersli-
tande krig.411 Den mellannationella uppgiften knöts även till de nordiska 
ländernas relationer.412

 
  

I samband med en rapportering från ett Europarådssymposium i Sofia 
konstaterades att ett gemensamt tema för föreläsarna var att historieäm-
net hade en strategisk position. Argumentationens logik var att undervis-
ningen kunde utvecklas så att den kunde garantera ett öppet, tolerant, 
fördomsfritt och demokratiskt klimat mellan Europa och världens folk 
och nationer. Med denna potential borde, enligt skribentens uppfattning, 
historieämnet bli kärnämne i den svenska skolan. 413 I en artikel, som 
behandlade några svenska aspekter på fredsundervisningen, slogs det av-
slutningsvis fast att de viktigaste komponenterna i varje fredsundervis-
ning var just ”historisk kunskap och empati, förmågan att sätta sig in i 
och förstå andra människors situation”.414

                                                           
408 HLFÅ 1989/1990, Andersson, s 90-108. 

 När 1990-talet gick mot sitt 
slut hävdades i en artikel att nutidsmänniskan inte enbart får uppfattas 
som kunskapskonsument eller kund. Lika viktig var att se människan 

409 HLFÅ 1993/1994, Ohlsson, s 91-95.   
410 HLFÅ 1994/1995, Roberts, s 27.   
411 HLFÅ 1995/1996, Edengren, s 27-29.  
412 HLFÅ 1995/1996, Edgren, s 94-96.  
413 HLFÅ 1994/1995, Mårald, s 38-39.  
414 HLFÅ 1994/1995, Ohlsson, s 117.  
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som en ”potentiell historisk aktör”, utrustad med ett medborgarsinne, 
som kan och bör komma till bruk som daglig demokratisk praxis.415

 
  

Nu skall vi analysera den del av argumentationen som byggde på att 
framhålla historieämnets förmåga att göra elever immuna mot propagan-
da.  

Mental resistens genom historieämnet  

Precis som i kapitel IV blir det här möjligt att urskilja en spänning mellan 
en å ena sida rekonstruktivistiskt orienterade argument och å andra sidan 
en mer essentialistisk hållen argumentation. Analysen i detta avsnitt kom-
mer att fokusera två argumentationslinjer som kunnat urskiljas i HLFÅ. 
Den första byggde på att framhålla historieämnets fredsfostrande poten-
tial i att stärka det demokratiska sinnelaget hos eleverna genom att öva 
upp ett kritiskt tänkande. I den andra förlades betoningen på hur histo-
rieämnet kunde bidra till att andra världskrigets tragedi inte skulle uppre-
pas. Det jag velat synliggöra med denna uppdelning är att när historie-
ämnets nytta i kampen mot propaganda framhölls inom i HLFÅ så präg-
lades det av två centrala föreställningar. Kritiskt tänkande framhölls som 
en omistlig del av demokratifostran och det andra världskriget förblev 
det främsta varnande exemplet.   
 
I den första argumentationslinjen stod alltså historieämnets fredsfostran-
de potential i centrum. Den vägledande tanken är att det går att stärka 
det demokratiska sinnelaget hos eleverna genom att de i historieämnet 
övar sitt kritiska tänkande. Under denna period återfinns ett antal exem-
pel på detta sätt att argumentera i artikelbeståndet. I början av 1980-talet 
hävdade en skribent att historielärare, verksamma på alla nivåer i landets 
utbildning, har det gemensamma uppdraget att hålla det svenska folkets 
minnen vid liv. Därmed hjälper, enligt detta sätt att resonera, historieäm-
net till med att förankra kommande generationer i vissa demokratiska 
och kulturella traditioner som i detta land anses som viktiga och värde-
fulla.416

                                                           
415 HLFÅ 1996/1997, Mårald, s 88-102.  

 För en annan skribent var alla förtryckares ”enastående rädsla” 
för en fri och obunden historieskrivning i sig det starkaste argumentet 
för att den historiska disciplinen ges en central plats i kulturliv, undervis-

416 HLFÅ 1983/1984, Torbacke, s 23-27.  
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ning och forskning i ett fritt samhälle.417 På den frågan varför tonåringar 
skall lära sig historia, gav en författare svaret att skolans uppgift är att 
fostra aktiva medborgare som utövar demokrati mer än vart tredje år. 
Genom undervisningen i historia kan eleven stärkas i sin egen tilltro till 
förmågan att förändra sina egna och andras levnadsförhållanden.418 Vid 
1980-talets slut knöt en skribent de demokratitränande inslagen i histo-
rieämnet studier av mellankrigstiden. Poängen var då att studier rörande 
den epoken kunde träna eleverna att igenkänna antihumana, fascistiska 
och totalitära tendenser. I anslutning till detta hävdades att det är viktigt 
att göra eleverna medvetna om frågor som rör propaganda och påverkan, 
samt vikten av ett mer kritiskt och självständigt förhållningssätt.419

 
  

I en artikel från början av 1990-talet hävdades att historieämnet fyllde en 
fredsfostrande uppgift genom att avslöja myter som i fel makthavares 
händer kunde brukas som bränsle för krigshets. För att slå vakt om den-
na uppgift var det, enligt skribenten, viktigt att historieundervisningen 
strävade efter den sanna framställningen av det förflutna.420 Detta sätt att 
argumentera för historieämnets fredsfostrande potential återfinns även i 
recensionsavdelningen för HLFÅ. I början av 1970-talet framhölls för-
mågan att kritisera ideologiska inslag i konst som en värdefull förmåga 
hos en historielärare.421 En bok med många tydliga partsinlagor ansågs av 
en recensent som en god övning för både lärare och elever i att vaska 
fram vad som är fakta och vad som är propagandafraser.422 I början av 
1980-talet menade en recensent att i den pågående diskussionen om pro-
pagandans roll för krigsmobilisering borde historielärare spela en nyckel-
roll.423 Någon såg det som avgörande att motvikten till en propagandis-
tisk användning av historien var just djup historisk kunskap.424 För en re-
censent var det självklart att böcker som direkt bidrog till ”saklighet” i 
fredsdebatten skulle ingå i biblioteken i de svenska skolorna.425

                                                           
417 HLFÅ 1985/1986, Möller, s 61-65.  

 I en re-
cension från 1980-talets slut drev Olof Hägerstrand uppfattningen att 

418 HLFÅ 1984/1985, Greiff, s 56-59.  
419 HLFÅ 1988/1989, Sundberg, s 105-108.  
420 HLFÅ 1993/1994, Ohlsson, s 91-95.  
421 HLFÅ 1972, Ander, recension, s 198.  
422 HLFÅ 1979/1980, Vidén, recension, s 61.  
423 HLFÅ 1982/1983, Fallström, recension, s 80. 
424 HLFÅ 1982/1983, Vidén, recension, s 83.  
425 HLFÅ 1982/1983, Vidén, recension, s 83-84.  
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historisk sakkunskap givetvis behövdes, men avgörande för ämnena sam-
hällskunskap och historia var insikten att man inte kom förbi grundläg-
gande värderingar när propagandadominerade stater skulle tas upp till 
behandling.426

 

 Även om inslaget inte var dominerande i recensionsdelen 
var det ändå en tydlig del av sättet på vilket historieämnet positivt relate-
rades till uppgiften att bidra till immunitet mot propaganda.            

Argumentationslinje två innebar, som angetts ovan, att andra världskri-
gets tragedier hela tiden utgör de varnande exemplen. I början av 1980-
talet uttryckte adjunkt Olof Hägerstrand föreställningen i form av en 
önskan: ”Önskvärt vore, att också massgravarnas döda förmådde göra 
sina röster hörda”.427 Vidare beskrev han en bok om Weimarrepubliken 
som en tidskrönika både att hämta kunskap och varning ur.428 I mitten 
av 1980-talet konstaterade återigen Hägerstrand att svenska skolungdo-
mar uppvisade en ”gruvlig okunnighet” om tiden då Adolf Hitler var vid 
makten i Tyskland. Men detta innebar inte, enligt resonemanget, att 
svenska lärare i allmänhet kan sägas vara skyldiga till att ha ”försummat 
denna medmänskliga folkupplysningsuppgift”.429 Lars Arne Norborg re-
dogjorde för den tyska historiedebatten som handlat om hur man skall 
förhålla sig till det traumatiska förflutna som denna period i Tysklands 
historia utgjorde. I anslutning till detta pläderade han för att kulturveten-
skaperna, och hit räknades även de historiska studierna, i framtiden inte 
skall ägna sig åt identitetsformering och meningsskapande. Istället be-
skrevs deras huvuduppgift som att problematisera historiskt medvetan-
de.430

 

 År 1988/1989 motiverades studierna av mellankrigstiden med ett 
språkbruk som, enligt min mening, starkt påminner om den svenska be-
redskapsretoriken under andra världskriget: 

Avsikten var att särskilt lyfta fram frågan vad vi i vår tid och för framtiden 
har att lära av mellankrigstiden som att värna om humanitet och de demo-
kratiska värdena och att skapa beredskap att kunna identifiera antihumana, 
fascistiska och totalitära tendenser. Jag bedömde det även som viktigt att gö-
ra eleverna medvetna om frågor som rör propaganda och påverkan och om 

                                                           
426 HLFÅ 1988/1989, Hägerstrand, recension, s 165-166.  
427 HLFÅ 1981/1982, Hägerstrand, recension, s 82.  
428 HLFÅ 1982/1983, Hägerstrand, recension, s 61-65.  
429 HLFÅ 1984/1985, Bohman, s 43-46.  
430 HLFÅ 1988/1989, Norborg, s 76-92.   
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vikten av ett kritiskt och självständigt förhållningssätt.431

 
  

I ytterligare tre artiklar från samma årgång behandlades pedagogiska frå-
gor som hörde samman med undervisningen om nazisttiden. I en artikel 
framhölls vikten av att visa hur den perioden i Tyskland inte minst på-
verkat ”våra granländers yttre ställning och inre förhållanden”. Det häv-
dades även att det var av vikt att historieundervisningen på gymnasiet 
skulle tillvarata de svenska erfarenheterna från denna epok. Skribenten 
betonade särskilt att det var angeläget att ta tillvara elevernas egna upp-
fattningar, släktmedlemmars eventuella minnen och erfarenheter av 
krigsåren.432 En annan artikel fokuserade på andra världskriget som ett 
arbetsområde för högstadiet. Skribenten påpekade att den historiska 
epoken var högaktuell för ungdomar, både genom ständig exponering i 
film och massmedia samt att ”vår egen tids rasister” hämtat inspiration i 
1930- och 1940-talen. I artikeln framhölls lärarens roll som central när 
det gällde att samtala om rasism och fredsfostran, inom ramen för SO- 
undervisningen.433 I den sista artikeln från detta år som behandlade un-
dervisningen om nazisttiden i Tyskland vändes blickarna återigen till 
undervisningen i gymnasieskolan. Framställningen var, till skillnad från 
de ovan nämnda artiklarna, helt fokuserad på vad författaren ansåg vara 
ett lämpligt innehåll i undervisningen.434

 
  

Från mitten av 1990-talet rapporterades det från en läromedelsgransk-
ning som genomförts med ambitionen att avslöja totalitära tendenser i 
tyska läromedel under Weimarrepublikens tid.435

                                                           
431 HLFÅ 1988/1989, Sundberg, s 106.   

 I början av 2000-talet 
fick ambitionen att visa hur historieämnet kunde bidra till att förhindra 
ett upprepande av andra världskrigets tragedi sitt mest explicita uttryck i 
HLFÅ. I en artikel som behandlade frågor rörande undervisning om 
Förintelsen i det svenska skolsystemet hävdades nämligen att det första 
kravet man måste ställa på all utbildning var att det aldrig mer skall bli ett 
Auschwitz. Samtidigt vänder sig skribenten emot föreställningen att lära-
rens främsta uppgift var att ”växla ned svårighetsgrad” på akademisk 
kunskap så att de passade de olika stadierna i den svenska skolan. Istället 
pläderas det för att historieläraren måste vara en ”pedagogisk ledare” 

432 HLFÅ 1988/1989, Bohman, s 93-94.  
433 HLFÅ 1988/1989, Öhrman, s 95-97.  
434 HLFÅ 1988/1989, Toler, s 97-104.  
435 HLFÅ 1996/1997, Lindqvist, s 50-61.  
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som ger mening åt sin undervisning.436 I en redogörelse för rättegången 
mot den brittiska historikern David Irving, som stod anklagad för att ha 
öppet betvivlat historien om massmorden på judar under andra världs-
kriget, tillfogades en varning. Den stora faran var, enligt författaren, att 
den uppväxande generationen kommer att vara oförmögen, att vid ett 
besök vid Auschwitz, känna skam över att inte verkligen förstå hur illa 
det var.437

 

 Likaså kunde det bli djupt personligt när andra världskriget 
togs upp, som när den före detta ordföranden i HLF Lennart Bohman 
plockade fram ett personligt minne från krigsåren:  

Jag kände ingen förståelse då, och har aldrig senare förlåtit, då jag mitt under 
kriget som rekryt på I 18:s kaserngård fick höra av en militärpräst, att vi bor-
de ta som föredöme i frågan om mod och pliktuppfyllelse de tyska soldater-
na som tog Narvik åt Hitler.438

 
   

I början av 1990-talet fortsatte varningarna för nazismen att återkomma i 
recensionsdelen, men ingen kom i närheten av detta personliga anslag. 
En recensent konstaterade att ”nazismens fula tryne” numera sticker 
fram både här och där. Därför välkomnades Michael Schmidts Nynazis-
mens ansikte (1993) som, enligt recensenten, borde kunna ”öppna ögonen 
på folk som inte anar vart högerextremismen kan leda”.439 Denna sorts 
recensioner som tydligt markerade vikten av att ”genomskåda” den na-
zistiska ideologin och som framhöll vikten av att bemöta förnekandet av 
att Förintelsen ägt rum, ökade under detta årtionde.440

 

 Denna ökning 
hängde samman med att nynazistiska grupper blev allt mer synliga i det 
svenska samhället från slutet av 1980-talet, samt att debatterna om huru-
vida förintelsen ägt rum eller inte aktualiserade behovet av denna typ av 
litteratur.  

                                                           
436 HLFÅ 1999/2000, Mattson, s 74-80. 
437 HLFÅ 2004, Brunchfeld, s 7-9, för en utförlig genomgång av rättegången se 
Guttenplan 2001.  
438 HLFÅ 1986/1987, Bohman, recension, s 169.   
439 HLFÅ 1993/1994, Rydén, recension, s 125.  
440 HLFÅ 1994/1995, Nilsson, recension s 134-135; HLFÅ 1995/1996, Gruv-
berger, recension, s 131-132; HLFÅ 1997/1998, Mårald, recension, s 123; 
HLFÅ 1998/1999, Recension, s 137; HLFÅ 1998/1999, Recension, s 145; 
HLFÅ 1999/2000, Tedebrand, recension, s 122-123; HLFÅ 2001, Björkman, 
recension, s 122-124; HLFÅ 2004, Rietz-Wellrath, recension, s 157-159.   
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Spänningen mellan en mer essentialistisk argumentation och de normati-
va dragen inom rekonstruktivismen som tidigare uppmärksammats i den-
na studie, ännu en gång blir synlig. Å ena sidan framhölls vikten av att 
historieämnet skulle stå som en garant för att andra världskrigets tragedi 
inte skulle återupprepas. I en recension från slutet av 1980-talet påtalades 
att Åke Dauns Svensk mentalitet (1989) och Karl-Olov Arnsbergs Svenskhet 
(1989) båda gav fog för tanken att den svenska mentaliteten kunde sam-
manfattas med orden ”frihet” och ”rätt”. Tanken var att dessa honnörs-
ord på svensk mark var rotad i något djupare än i en ”nationalistiska 
yran”. Med en referens till Berlinmurens fall hävdade recensenten att alla 
imperier och förtryckarregimer förr eller senare mött motstånd från den-
na mentalitet, ”inte minst i nådens år 1989”.441 Ett annat uttryck för en 
tydligt normativ hållning återfanns i slutet av 1990-talet. En recensent 
skrev att det borde vara varje historielärares plikt att undervisa om förin-
telsen och lade till förtydligandet att det då inte enbart gällde att redogöra 
för historiska fakta ”utan även som en väg att bemöta och bekämpa anti-
demokratiska tendenser som av och till dyker upp”.442 Å andra sidan ut-
trycktes en oro över att påbuden att skolämnet historia skulle hjälpa till 
att minnas andra världskrigets fasor i sig kunde bli ytterligare en form av 
propaganda. I slutet av 1990-talet konstaterades i en recension av Om 
detta må ni berätta: En bok om Förintelsen i Europa mellan 1933-1945, att om 
detta material skulle användas i historieundervisningen var det nödvän-
digt att undvika allt för många styrande kommentarer från lärarens si-
da.443

 
  

År 2001 framhöll en recensent att Förintelsen absolut skulle tas upp i 
historieundervisningen. Samtidigt bifogades varningen att lärare inte helt 
oreflekterat skulle medverka till att ”understryka vikten av att minnas 
Förintelsen”.444 Historikern Ulf Zander har påpekat att informations-
projektet Levande historia som påbörjades i juni 1997 genom ett initiativ 
av Göran Persson, tydligt visade att det fanns en motsättning mellan ett 
mer vetenskapsorienterat sätt att se på historieämnets uppgift och ett 
mer politiskt normativt förhållningssätt.445

                                                           
441 HLFÅ 1989/1990, Gustafson, recension, s 252-254.  

  

442 HLFÅ 1998/1999, Recension, s 146.  
443 HLFÅ 1997/1998, Lindberg, recension, s 110-111.  
444 HLFÅ 2001, Larsson, recension, s 143-144.  
445 Zander 2001, s 453-455.  
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När nu uppmärksamheten vänds åt ett annat håll kommer det dock bli 
tydligt att det kritiska tänkandets udd, inom ramen för argumentationen i 
HLFÅ, även riktades mot det egna landets moderna historia.    

Kritik av mytbildningar rörande den svenska 1900-talshistorien   

I detta avsnitt skall jag visa hur argumentationen i ett antal artiklar och 
recensioner från 1980-talets slut och fram till och med år 2004, mer tydligt 
kom att knyta an till en allmänt utbredd kritik av myterna kring det fram-
stegsvänliga, värderingsfria och lyckliga Sverige. Exempelvis kan nämnas 
att i slutet av 1980-talet publicerades inom ramen för maktutredningen 
historikern Yvonne Hirdmans bok Att lägga livet till rätta (1989). Boken blev 
mycket omdiskuterad då den formulerade kritik mot det några aspekter av 
det svenska välfärdssamhällets historia. Av utredningen Om kriget kommit 
(SOU 1994:11) framgick att Sverige inte var neutralt under det kalla kriget. 
Enligt betänkandet hade den svenska regeringen, under perioden från 1949 
till och med 1969, långt framskridna planer på att i händelse av invasion 
från östblocket skulle landet ta emot hjälp från Nato.446

 

 Logiken bakom 
denna ökade uppmärksamhet anser jag vara antagandet att om falsk histo-
rieskrivning behandlats som ett problem i diktaturstater måste det även 
gälla mytbildning kring den svenska liberala demokratins förflutna. 

Det var i recensionsavdelningen som kritiken av mytbildningar rörande 
den svenska 1900-talshistorien först gav sig till känna. I början av 1990-
talet konstaterade Hans Lennart Lundh att det på senare år allt oftare ta-
lats om den svenska modellens död.447 Något år senare noterades ogil-
lande att problem med att myter som den svenska beredskapen under 
andra världskriget levde kvar och frodades i dagens läromedel för gym-
nasieskolan. I en tid då historieundervisningen höll på att rustas ned, och 
då den naturliga kontakten mellan universitet och gymnasium brutits, 
hävdade en skribent därför att det var viktigt att forskarna själva deltog i 
den nödvändiga informationsverksamheten.448

                                                           
446 SOU 1994:11, s 301-308.  

 Ett annat kritiskt perspek-
tiv på den egna 1900-talshistorien som uppmärksammades av Nils 
Gruvberger, var att det fanns en nyliberal kritik av det som uppfattades 

447 HLFÅ 1990/1991, Lundh, recension, s 138.  
448 HLFÅ 1991/1992, Richardson, s 40-52.  
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vara en socialdemokratisk hegemoni i den svenska historieskrivningen.449

Även föreställningar om Sverige som ett exempelland när det gäller tole-
rans mot minoritetsgrupper ifrågasattes i recensionerna. I slutet av 1990-
talet påpekades att Lennart Lundmarks avhandling Så länge vi har marker 
(1998) var viktigt därför att den gav ”en bild av hur vi svenskar bemött 
en minoritetsgrupp i vårt eget samhälle – vi som sett oss som försvarare 
av all världens förtryckta folkgrupper”.

  

450 År 2004 berörde Olof Häger-
strand frågan om det berättigade i Sveriges utrikespolitik under andra 
världskriget. Om en antologi med Vilhelm Mobergs texter sades att det 
krävs mod för att kritisera den svenska konsensushistorien. Poängen var 
att följa samvetets röst inte kunde vara fel – i synnerhet inte om ”också 
det politiska förnuftets ligger i linje med dessa samvetets fodringar”.451

 
 

Sett till artikelbeståndet under perioden 1971 till och med mitten av 
1990-talet berördes inte kritiken av den svenska 1900-tals historien över 
huvudtaget. Åren kring millenniumskiftet uppvisade däremot ett ökat in-
tresse för denna typ av kritiska perspektiv. I en genomgång av hur den 
svenska steriliseringsfrågan blev en världsnyhet, konstaterade en skribent 
att historien tycks ha hunnit ikapp oss och ”Därför är det desto viktigare 
att vi försöker se klart på vår egen historia så att vi verkligen får en stabil 
grund att stå på för framtiden”.452 Tre av fem artiklar i HLFÅ 1999/2000 
ägnades åt att kritiskt granska Sveriges agerande under andra världskriget. 
I samtliga fall uppmärksammades på olika sätt att den svenska historien 
hade ett eget antal ”lik i garderoben”.453 Signifikativt för detta sätt att re-
sonera var en debattartikel från samma år. Skribenten påpekade att det 
först under 1990-talet hade blivit möjligt att hävda att Sverige inte var 
neutralt under andra världskriget. Den retoriska frågan blev följande: 
”Vad säger det om svensk historieskrivning?”454 År 2001 återkom denna 
kritiska granskning av den egna historien både i artikelform och som 
debattinlägg.455

                                                           
449 HLFÅ 1992/1993, Gruvberger, recension, s 128-129; HLFÅ 1993/1994, 
Gruvberger, recension, s 147-148.   

 

450 HLFÅ 1998/1999, Recension, s 157-158.  
451 HLFÅ 2004, Hägerstrand, recension, s 144-145.  
452 HLFÅ 1998/1999, Runcis, s 9-15. 
453 HLFÅ 1999/2000, Oredsson, s 7-15; HLFÅ 1999/2000, Lööw, s 17-24; 
HLFÅ 1999/2000, Ekman, s 62-66.      
454 HLFÅ 1999/2000, Boëthius, s 60-62.  
455 HLFÅ 2001, Walhbäck, s 7-20; HLFÅ 2001, Frykman, s 35-44. 
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Med det sagt återstår att sammanfatta analysen av det tredje historiedi-
daktiska ledmotivet.  

Sammanfattning  

Analysen i detta avsnitt har visat både kontinuitet och förändring i ar-
gumentationen när det gäller historieämnet i fredens tjänst. Kontinuite-
ten innebar en tydlig tendens att göra ”framtiden” till en allt mer fram-
skjuten kategori i argumentationen. Redan i analysen av materialet från 
föregående period kunde vi se ansatser till detta sätt att argumentera för 
historieämnets position i den svensk utbildning. Analysen av denna peri-
od visar att framtiden blev en allt viktigare kategori. Det som däremot 
bröt av i förhållande till föregående period var att historielärarnas egna 
moraliska egenskaper inte längre framhölls som en garant för att freds-
fostran ägde rum genom skolämnet historia. Vidare har det visat sig att 
en utbildningsfilosofisk konflikt i HLFÅ under perioden 1971-2004, 
framför allt gav sig till känna från 1980-talet och framåt. Precis som un-
der perioden 1942-1970 handlade spänningarna om riskerna med att his-
torieämnets propagandakritiska roll kunde leda till att skolämnet blev ett 
ideologiskt redskap. Det har även blivit tydligt att andra världskriget som 
historisk epok intagit en särställning när det gällde att mobilisera varnan-
de exempel. I frågan om historieämnets förmåga att träna det kritiska 
tänkandet skedde en vändning i början av 1990-talet. Från att ha fram-
hållit det kritiska tänkandets förtjänster, kom kritikens udd allt mer att 
riktas mot vad som uppfattades som mytbilder rörande den svenska 
1900-talshistorien.  
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Kapitel VI – Sammanfattande diskussion 

Denna avhandlings övergripande syfte är att analysera argumentatio-
nen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i HLFÅ 
från det att årsskriften började publiceras 1942 till och med att histo-
rieämnet blev kärnämne på gymnasiet 2004. I detta kapitel kommer jag 
att föra en sammanfattande diskussion kring resultaten av studien. Dis-
kussionen nedan delas upp i tre avsnitt. Först diskuteras utifrån ett his-
toriskt perspektiv de tendenser i bruket av det utbildningsfilosofiska 
tolkningsutrymmet som blivit synliga i denna undersökning. Det andra 
avsnittet ägnas åt att visa att trots att de olika utbildningsfilosofiska po-
sitionerna drar åt olika håll finns det likheter i skillnaderna. I det sista 
avsnittet ges förslag för fortsatt historiedidaktisk forskning. För tydlig-
hetens skull bör dock sägas att med ”sammanfattande diskussion” här 
avses en fortsatt reflektion över föreliggande forskningsresultat. Uppgif-
ten är alltså inte att ta ytterligare utrymme i anspråk för att upprepa det 
som tidigare sagts. Resonemangen som förs i detta kapitel bygger na-
turligtvis på det hittills sagda. Däremot ligger tyngdpunkten i framställ-
ningen på att formulera ett bidrag till den fortsatta historiedidaktiska 
diskussionen rörande forskning om historieämnets position i svensk 
utbildning.   

Historieämnet och bruket av det utbildningsfilosofiska tolk-
ningsutrymmet i HLFÅ  

Hur det utbildningsfilosofiska utrymmet tas i bruk när det gäller att 
argumentera för ett skolämnes plats i det svenska skolsystemet beror på 
flera faktorer. Diskussionen i detta avsnitt kommer att utformas som ett 
utbildningshistoriskt perspektiv på tre sätt att argumentera som synlig-
gjorts med hjälp av studiens teoretiska perspektiv. Vid några tillfällen tas 
institutionella förändringar i skolsystemet i beaktande för att kasta ytter-
ligare ljus över framställningen. Den teoretiska utgångspunkten för den-
na avhandling är att argumentationen i HLFÅ på ett fruktbart sätt kan 
analyseras som ett uttryck för att ett utbildningsfilosofiskt tolkningsut-
rymme tagits i anspråk. Här nedan skall några mer övergripande reso-
nemang i anslutning till den forskningsansatsen föras. De svar på mina 
forskningsfrågor som kommer att diskuteras är för det första den svaga 
närvaron av progressivism i HLFÅ, för det andra hur essentialism och 
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perennialism har sammanfallit och samexisterat i HLFÅ och slutligen 
diskuteras tillfogandet av rekonstruktivistiskt retoriska strategier i HLFÅ.     

Progressivism i HLFÅ 

Det första resultatet är den svaga närvaron av progressivism i HLFÅ. Min 
forskning visar att ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv utgör HLFÅ 
mellan 1942-2004 ett exempel på en svag representation av progressivis-
tiskt orienterad argumentation för historieämnets ställning i det svenska 
skolsystemet. Inte någon gång under de två perioderna har de känne-
tecken som i kapitel II angetts för en progressivistisk argumentation haft 
någon framskjuten plats i försöken att framhålla historieämnets förtjäns-
ter.456

 
  

Englund konstaterar att det under 1950-talet och 1960-talet fanns ”pro-
gressivistiska ansatser” i skolberedningsmaterial direktiv och i metodik-
avsnitten i kursplanerna för grundskolan. Fokus var då på att anpassa 
skolsystemets innehåll och utformning till vad som uppfattades vara 
samhällsutvecklingens krav. Men samtidigt var under denna period den 
essentialistiska utbildningsfilosofin hela tiden närvarande. Som exempel 
på detta brukar nämnas den nya grundskolans högre stadier i styrdoku-
menten. Å ena sidan beskrevs den med ett läroplansspråk som kretsade 
kring en progressivistisk betoning på social fostran, personlighetsträning 
och behovet av att pröva nya arbetsformer. Å andra sidan skedde i sam-
band med grundskolans införande inte några nämnvärda förändringar i 
skolämnenas innehåll utan de fortsatte att utformas i en essentialistisk lä-
roverkstradition.457

 

 Argumentationen i HLFÅ för historieämnets ställ-
ning i svensk utbildnings högre stadier stod under de två nämnda årtion-
dena inför möjligheten att bruka det utbildningsfilosofiska tolkningsut-
rymmet i linje med progressivistiska intentioner i styrdokumenten. Men 
så skedde alltså inte.  

Inte heller kom de följande tre decennierna att uppvisa förekomsten av 
en progressivistiskt präglad argumentation i HLFÅ. Möjligen kan detta 
betraktas som rimligt i ljuset av att de följande läroplaner och kursplaner 
allt mer formulerade skolans uppdrag och kursernas innehåll på ett så-

                                                           
456 Se Kapitel II, s 45-46. 
457 Englund 1998, s 136-138. 
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dant sätt att det inte öppnade upp för en progressivistiskt orienterad ar-
gumentation. Vissa progressivstiska ansatser kunde dock skönjas i styr-
dokumenten. I Lgr 80 framställdes strävan efter ”integrerande” arbetssätt 
och likaså i den reviderade utgåvan av Lgy 1970 (1983). Bortsett från det-
ta kom skolans demokratifostrande uppdrag (rekonstruktivism i Lgr 80) 
samt uppgiften att förvalta och förmedla ett västerländskt kulturarv (pe-
rennialism Lpo/Lpf 94) att inta en dominerande ställning i styrdokumen-
ten under denna avhandlings andra undersökningsperiod.458

 
         

Min tolkning är att den svaga närvaron av progressivistiska argument för 
historieämnets ställning i den svenska skolan i sig är exempel på den typ 
av argumentation som sker genom tystnad. Med det avses två saker. För 
det första innebär det att jag drar slutsatsen att de dominerande föreställ-
ningarna om varför historieämnets skall ha en säker position i det svens-
ka skolsystemet i HLFÅ har vilat på övertygelser om skolans uppdrag 
och historieämnets innehåll som inte varit förenliga med en progressivis-
tisk utbildningsfilosofi. Detta är ett kontinuerligt inslag i argumentatio-
nen. För det andra innebär det att tystnaden tolkas som uttryck för en 
marginaliseringsstrategi. I Bramelds genomgång av den progressivistiska 
utbildningsfilosofin sägs att ”progresssivist rebel against the conventional 
teaching of history”.459

 

 Som argumentativt sammanhang har i HLFÅ 
denna utbildningsfilosofi implicit sorterats bland hotbilderna eftersom 
mycket av argumentationen för historieämnet har haft essentialistiska be-
toningar. Detta har i sin tur inneburit att progressivism mer eller mindre 
definierats bort genom att inte bli föremål för kritisk granskning vare sig 
i artikelform eller i recensionerna. Eftersom en ämnesförenings poäng är 
att slå vakt om innehållet i sitt ämne, är det rimligt att en essentialistisk 
argumentation dominerar dess argumentation för ämnets position i ut-
bildningssystemet.   

Denna slutsats kan ge intrycket av att HLFÅ entydigt härbärgerat en es-
sentialistiskt baserad argumentation för historieämnets plats i det svenska 
skolsystemet. När det gäller tolkningsutrymmen är det som redan sagts 
inte en fråga om antigen eller.460

                                                           
458 Englund 1998, s 3-9; Stensmo 1994, s 204. 

 Hela den utbildningsfilosofiska forsk-
ningsansatsen möjliggör en diskussion där det går att analysera samspelet 

459 Brameld 1950, s 151. 
460 Se Kapitel II, s 44. 
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mellan de olika utbildningsfilosofierna. Därför skall nu ytterligare ett 
forskningsresultat diskuteras som rör relationen mellan essentialism och 
perennialism i HLFÅ.  

Essentialism och perennialism i HLFÅ  

Det andra resultatet som avhandlingen lett fram till är att argumentatio-
nen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet uppvisat hur 
essentialism och perennialism i HLFÅ både har sammanfallit och samexiste-
rat. I detta avsnitt visas hur det utbildningsfilosofiska tolkningsutrymmet 
tagits i anspråk med avseende på relationen mellan dessa två utbildnings-
filosofier.  
 
Ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv har essentialismen och perennia-
lismen det gemensamt att de uttrycker en misstänksamhet mot att i skol-
ämnet historia integrera en tydlig bearbetning av samtidsfrågor och dags-
aktuella perspektiv.461 Föreliggande undersökning har visat att det under 
perioden från 1942-1970 fanns en tydlig argumentation i HLFÅ med 
betoning på att det var viktigt att föra kamp mot vad som uppfattades 
vara ”nuets diktatur”.462 Eftersom ämnesvalen för doktorsavhandlingar 
under motsvarande period ytterst sällan berörde samtidshistoriska fråge-
ställningar, hävdar jag att det fanns en essentialistisk logik i detta.463 Lo-
giken som här avses såg ut enligt följande: Historieämnet vid akademin 
dominerades av forskningsintressen som inte berörde samtidshistoria. 
Därför ansågs det avgörande, för att bevara ämnets nära koppling till 
universitetsdisciplinen, att motverka den ökade betoning på den typ av 
samhällsorientering som tog sin utgångspunkt i nuet och samtida förhål-
landen. Som denna avhandling påvisat fördes även kampen mot ”nuets 
diktatur” med hjälp av en perennialistiskt orienterad argumentation. His-
torieämnets samhällsorienterande uppgift knöts då främst till dess förmå-
ga att bevara och föra vidare det antika kulturarvet. En återkommande 
hotbild målades upp, att en för stark betoning på samtida förhållande 
mycket väl kunde leda till att elevernas ”känsla för samhörighet” med det 
förflutna äventyrades.464

                                                           
461 Englund 1998, s 133.  

 I HLFÅ har essentialistiska och perennenialis-

462 se Kapitel IV, 81-83. 
463 Andolf 1970, s 162-170. 
464 se Kapitel IV, s 77-80. 
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tiska argument tagits i bruk på ett sådant sätt att sättet att resonera anta-
git formen av argumentationslinjer som sammanfallit. Detta har i sin tur 
tagits sig uttryck i en kamp mot ett föreställt hot i form av en från stats-
makten påbjuden upptagenhet av nuet och samtidens historia.    
 
Under perioden 1971-2004 sökte sig den essentlialistiskt och perennialis-
tiskt orienterade argumentationen delvis nya vägar. Det nya inom den es-
sentialistiskt orienterade argumentationen under denna period var dels 
att det i HLFÅ tillförs en rapportering från det akademiska fältet, dels att 
den interna kritiken mot vissa inslag i essentialismen nu utgår från ett 
historiedidaktiskt perspektiv.465 När det gäller argumentation förd utmed 
en perennialistisk linje tillfördes i HLFÅ en betoning på historieämnet 
som ett skolämne med en bildningsuppgift.466

 

 Men till skillnad från den 
föregående undersökningsperioden finns här inget exempel på att argu-
mentationslinjerna sammanföll. Det är därför mer riktigt att under denna 
period tala om att det i HLFÅ finns ett antal sätt på vilket essentialistiskt 
och perennialistiskt orienterade argumentationslinjer har samexisterat.  

Enligt Englund finns det i essentialismen en tydlig betoning på de olika 
skolämnenas särart och deras relation till bakomliggande vetenskapliga 
discipliner.467

 

 Att kontakten med verksamheterna vid universiteten från 
mitten av 1980-talet och framåt får en mer framträdande roll i den essen-
tialistiskt orienterade argumentationen i HLFÅ är enligt min tolkning ett 
uttryck för ambitionen att på olika sätt möta de förändrade och växande 
lärarutbildningarna.  

Vad kan då sägas om valet att ge den här typen av rapporteringar ökat 
utrymme? Rapporteringen återfinns inte i avhandlingens första under-
sökningsperiod. Som redan visats blev den ovan essentialistiska utgångs-
punkten först kritiserad i slutet av 1960-talet.468

                                                           
465 se Kapitel V, s 112-114; 120-125. 

 Min tolkning är att den 
interna kritiken av vad som kan benämnas som en ”essentialistisk slagsi-
da” i sig själv inte var tillräckligt stark för att framtvinga en annan reto-
risk strategi för att hävda historieämnets roll i det svenska skolsystemet. 
En rimligare förklaring är istället att när den tilltänkta läsekretsen, som 

466 se Kapitel V, s 127-132.  
467 Englund 2005 (1986), s 235-237. 
468 se Kapitel IV, s 73-75. 
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primärt utgörs av historielärare som i allt mindre grad hade en tydlig 
historieläraridentitet, blev det viktigt att finna en retorisk strategi som 
kompenserar detta. I den meningen belyser forskningsresultaten ett av de 
sätt på vilket HLFÅ uppfyller funktionen att vara ett argumentativt sam-
manhang, med den tydliga uppgiften att tala till historielärare om sådant 
som anses av vikt och värde för att säkra skolämnet historias ställning i 
den svenska skolan.  
 
Denna studie synliggör en annan förändring i HLFÅ vid 1980-talets mitt 
som hör samman med förändrade villkor för den essentialistiskt oriente-
rade argumentationen. Det finns å ena sidan sett en tydlig grundläggande 
kontinuitet i ansatserna att inom ramen för HLFÅ bruka essentialistiska 
argument. Å andra sidan blottlade historiedidaktikens entré en annan typ 
av kritik mot det som tidigare benämnts som en ”essentialistisk slagsida”. 
I början av 1980-talet förs historiedidaktiken fram i HLFÅ som ett nytt 
vetenskapligt perspektiv, vilket utmanar föreställningarna om att skoläm-
net historia i princip bör vara minikursen av det akademiska ämnet histo-
ria. Det är i anslutning till detta som det i årsskriften ges utrymme för en 
replikväxling mellan två företrädare för de olika perspektiven. 469

 

 Min 
tolkning är att de förändrade villkoren för undervisning i historia i spåren 
av Lgr 80 och den nya lärarutbildningen uppfattades som att de utmana-
de en av de grundläggande föreställningarna om vilken typ av argumenta-
tivt sammanhang HLFÅ var. Budskap HLFÅ initialt förväntades sända 
kan beskrivas som ett synligt tecken på att historielärarnas förening kun-
de mobilisera krafter som motsvarade de högsta nivåerna i det svenska 
utbildningsväsendet. Med en sådan agenda, här främst representerat un-
der 1940-, 50- och fram till mitten av 60-talet, blev inte historielärarnas 
egen vetenskaplighet ett ämne för diskussion. Istället var det själva ”ve-
tenskapligheten” som på olika sätt skulle framhållas som en tillgång.  

Mot slutet av 1960-talet och fram till mitten av 1980-talet kom dock ett 
antal kritiska diskussioner att föras med en sådan kraft att de omöjliggjorde 
den essentialistiska strategin att ha historievetenskapen per se som utgångs-
punkt för att söka legitimitet. Istället togs det utbildningsfilosofiska tolk-
ningsutrymmet i anspråk på ett sådant sätt att den essentialistiska argumen-
tationen blev relaterad till frågor som rör vilken historievetenskap som 
mest gagnade skolämnet historia. Denna slutsats styrks av de förändringar i 

                                                           
469 se Kapitel V, s 123-125. 
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ordförandenas linjetal som äger rum mellan åren 1971-2004. I dessa är det 
nämligen skolämnet historia föremål för ett ökat intresse.470

 
     

Uppmärksamheten riktas nu mot att det under perioden från 1971-2004 
blev vanligare att i HLFÅ explicit framhålla att historieämnet var ett 
ämne med en humanistisk bildningsuppgift. Som utbildningsfilosofi be-
tonar perennialismen främst vikten av skolan som en förmedlare av ett 
kulturarv.471 Kontinuiteten i den perennialistiska argumentationen ligger 
också i att historieämnets samhällsorienterande potential primärt fram-
hålls med hjälp av olika föreställningar om hur skolämnet kan hålla ele-
verna i kontakt med de delar av de förflutna som kan fungera som orien-
teringspunkter i det moderna samhället. Ett exempel är att antiken kon-
sekvent under båda perioderna framhålls som omistlig för nutidsmänni-
skan.472 Föreställningen om historieämnets bildningsansvar inom det 
svenska skolsystemet formulerades i anslutning till diskussionerna om 
bodelningen mellan historia och samhällslära i slutet av 1940-talet fram 
till och med år 1962.473

 
   

Förändringen av föreställningarna om historieämnets bildningsuppgift 
blir allt mer explicit under avhandlingens andra undersökningsperiod. 
Min tolkning är att detta beror på, precis som i fallet med essentialismen 
under motsvarande period, att den perennialistiska självförståelsen var så 
stark att behovet helt enkelt inte fanns att tydliggöra det ytterligare. Det 
kan konstateras att förändringarna i läroplanerna och kursplanera under 
perioden 1971 till och med 2004 uttryckte ett starkare intresse för kultur-
arvet (i Lgr 80) och betoningen på bildningsbegreppets vikt och värde 
för det svenska skolsystemet (i Lpo/Lpf 94). Därmed gavs denna typ av 
perennialistisk ansats i argumentationen en ökad grad av rimlighet under 
studiens senare period. Likaså är det sannolikt att anta att det redan 
nämnda förändrade kulturklimatet, med starkare betoning på hembygds-
rörelsen, svensk historia och det bredare intresset för bildning bidrog till 
att skjuta bildningsmotivet i förgrunden på ett tydligare sätt.474

 
  

                                                           
470 se Kapitel V, s 109-110. 
471 Englund 2005 (1986), s 238. 
472 se Kapitel IV, s 77-80; Kapitel V, s 132-136.   
473 se Kapitel IV, s 81-83. 
474 se Kapitel III, s 60-61. 
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Ytterligare en tolkning handlar om att föreställningarna om historieäm-
nets bildningsuppgift vara ett uttryck för ambitionen att fylla latinämnets 
funktion. Redan i slutet av 1800-talet stötte strävan att ge mer plats i det 
svenska skolsystemet åt naturvetenskapliga ämnen och moderna språk på 
hårt motstånd.475

 

 Men fortsättningen innebar, för att göra en lång histo-
ria kort, att under 1900-talet kom allt färre elever i det svenska skolsyste-
met att läsa latin och att ytterst få gavs möjligheten att inom ramen för 
undervisningen exempelvis studera utgången i de puniska krigen. Trots 
detta behöll antiken en självklar ställning i den perennialistiska argumen-
tationen i HLFÅ. När så det utbildningspolitiska klimatet förändrades 
från mitten av 1980-talet möjliggjordes därför den retoriska strategin att 
explicit framhålla historieämnets förtjänster utmed de argumentationslin-
jer som en gång knöts till latinämnet. 

I den diskussion som förts ovan har det blivit tydligt att essentialismen 
och perennialismen utgjort det bärande inslaget när det utbildningsfiloso-
fiska tolkningsutrymmet tagits i anspråk i HLFÅ.  

Rekonstruktivism i HLFÅ 

Det tredje forskningsresultatet handlar om att en rekonstruktivistiskt 
orienterad argumentationsstrategi har tillfogats till de två förstnämnda ut-
bildningsfilosofierna. Med uttrycket ”tillfoga” vill jag markera att diskus-
sionen nedan har som utgångspunkt att rekonstruktivismen inom HLFÅ 
har ett underordnat förhållande till essentialismen och perennialismen. 
 
Rekonstruktivismen som utbildningsfilosofi bygger på två övertygelser. 
För det första finns en samhällssyn i botten som innebär att kulturen och 
samhället är i konstant behov av rekonstruktion och förnyelse. För det 
andra anses ett lands skolsystem ha en central uppgift i ett kulturellt och 
socialt reformarbete. Vidare är en tydlig grundtanke att samhällsföränd-
ringarna måste baseras på en vision om människors liv i gemenskap, ett 
liv i säkerhet och fred.476

                                                           
475 Richardsson 2004, s 66-68, för ytterligare en introduktion till debatten på 
svensk mark under 1800-talet där reformer av skolsystemet som svarade mot å 
ena sidan vad en del uppfattade som samtidens ”nyttokrav” och å andra sida de 
som hävdade vikten av att hålla fast vid det ”klassiska bildningsidealet” där just 
latinet intog en nyckelposition, se Frängsmyr 2002, s 57-60. 

 Det finns en tydlig kontinuitet i HLFÅ när det 

476 Stensmo 1994, s 222-223. 
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gäller att framhålla att historieämnet kan bidra till att skapa en fredligare 
värld. Inte minst har kopplingen till nordiska och internationella projekt 
att granska historiska läromedel genomgående fyllt en viktig funktion un-
der avhandlingens båda undersökningsperioder. Historieämnet tänktes 
spela en avgörande roll när det gäller att ge de blivande samhällsmedbor-
garna en fredsfostran.477 Likaså återfinns en kontinuitet, sett till båda un-
dersökningsperioderna när det gäller föreställningarna om historieämnet 
som viktig när det gäller att uppfylla det svenska skolsystemets uppgift 
att göra de uppväxande medborgarna immuna mot propaganda.478

 
 

Min tolkning av denna kontinuitet är följande. I relation till förändring-
arna rörande historieämnets uppgift som påbörjades med Skolkommissio-
nens betänkande (1948), är detta sätt att argumentera helt rimligt. Argu-
mentationen skall då betraktas som att den står i samklang med den på-
gående uppgörelsen med en chauvinistisk historieskrivning som präglat 
hela den svenska efterkrigstiden.479 Som vi sett framträder det i HLFÅ, 
vid slutet av 1950-talet och även i början av 1980-talet, en spänning i re-
lationen till redan nämnda essentialistiska sätt att argumentera. Statsmak-
tens ambition att inordna skolsystemet i den ”psykologiska krigföring-
en”, under kalla krigets dagar då främst representerad av hotet från kom-
munistisk propaganda, sågs som problematisk. Ambitionen möttes inom 
HLFÅ av en kritisk hållen argumentation som gick ut på att ”demokra-
tisk propaganda” var lika tvivelaktig som ”kommunistisk propaganda”.480 
Likaså kom formuleringarna i Lgr 80 som tydligt angav att det svenska 
skolsystemet hade ett emancipatoriskt uppdrag att bemötas med argu-
ment som tog fasta på att historieämnets potential i kontrast till detta låg 
i att det utgick från en icke-politisk kritisk hållning.481

 
   

Detta innebar kontinuitet, att det rekonstruktivistiskt orienterade sättet 
att ta det utbildningsfilosofiska tolkningsutrymmet i anspråk internt pro-
blematiserades utifrån en essentialistisk hållning under avhandlingens bå-
da undersökningsperioder. I den meningen är inte denna rekonstruktivis-
tiska argumentation lika grundläggande och bärande i HLFÅ som kom-

                                                           
477 se Kapitel IV, s 88-92; Kapitel V, s 139-142 .   
478 se Kapitel IV, s 92-99; Kapitel V, s 142-149 .  
479 se Kapitel III, s 57-58. 
480 se Kapitel VI, s 95. 
481 se Kapitel V, s 116-117.   
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binationen av essentialism och perennialism. En rekonstruktivistisk be-
toning är en tydlig demokratisk agenda, innebär att propaganda om man 
så vill, faktiskt måste tillåtas för att skolsystemet skall motverka indoktri-
nering från farliga ideologier.482

 

 I HLFÅ får detta aldrig samma självklara 
status som vikten av att påvisa historieämnets nära koppling till akade-
min eller angelägenheten att slå vakt om antikens ställning i historieun-
dervisningen.  

Med det sagt skall nu uppmärksammas att det under perioden från 1971-
2004 kom att bli allt vanligare att hävda att skolämnet historia är ett 
”framtidsämne”. Återigen handlar detta om att uppmärksamma ett bruk 
av det utbildningsfilosofiska tolkningsutrymmet som knyter an till den 
rekonstruktivistiska retorik som betonar vikten av att skolämnet skall 
inordnas i det Brameld benämner som ett ”distinkt framtidsorienterat 
perspektiv”.483 Men just när det gäller tempuskategorin ”framtiden” till-
kommer den förhållandevis sent i argumentationen inom HLFÅ, närma-
re bestämt i början av 1980-talet. Därför tolkar jag denna del av argu-
mentationen som en tydlig förändring.484

 
  

Om denna förändring kan följande sägas. För det första ser jag det som 
ett uttryck för en mer övergripande omorientering i relation till Lgr 80. 
Eftersom skolsystemets uppgift där beskrevs som emancipatoriskt blev 
”framtiden” snarare ett öppet projekt som krävde medverkan men som 
saknade ett givet facit. Detta innebär att den normativitet som skapar 
spänningar i relation till föreställningarna om demokratiskt propaganda 
inte här blir lika aktuell. Detta talar för att det under denna period blir 
rimligare att bruka den typen av retorisk strategi. För det andra blev un-
der denna period skolämnet historia föremål för omförhandlingar i sam-
band med de utredningar som föregick Lpo/Lpf 94. I samband med 
dessa utredningar är det fullt möjligt att återigen framhålla föreställningar 
om historieämnets samhällsorienterande potential när det gäller att fostra 
framtidens medborgare. Sett ur det perspektivet skulle denna betoning 
på ”framtiden” vara ett uttryck för ambitionen att retoriskt hävda ämnets 
status i relation till exempelvis samhällskunskapsämnet. Återigen handlar 
detta om att rekonstruktivistiska inslag tillförs på ett sätt som visar att 

                                                           
482 se Kapitel II, s 46; se även Brameld 1950, s 563.  
483 Brameld 1950, s 523.  
484 se Kapitel V, s 136-138. 
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essentialism och perennialism utgör den utbildningsfilosofiska grunden 
för argumentationen. För det tredje är det rimligt att anta att det ökade 
intresset för den engelska och amerikanska historiedidaktiken även bidra-
git till att ”framtiden” blev en minst lika viktig kategori som begreppet 
”historiemedvetande”. Det sistnämnda begreppet har, som tidigare 
nämnts, haft och har en central ställning inom den tysk-inspirerade histo-
riedidaktiken. Inom den amerikanska diskussionen har däremot frågorna 
om ”social studies” och framtidens samhälle haft en mer framskjuten 
plats. I den meningen kan detta forskningsresultat tolkas som ett uttryck 
för en förskjutning inom HLFÅ, när det gäller vilken ämnesdidaktisk 
agenda som präglat argumentationen för historieämnets samhällsoriente-
rande potential.           

Likheter bland skillnaderna  

Denna avhandling visar att argumentationen inom de historiedidaktiska 
ledmotiven i HLFÅ innehåller anspråk kring historieämnet av sådan ka-
raktär att dess räckvidd sträckt sig långt utanför den omedelbara klass-
rumssituationen. Även om vissa förändringar och förskjutningar äger 
rum över tid står det ändå klart att, när argumenten i denna studie analy-
serats med hjälp av ett utbildningsfilosofiskt perspektiv framträder likhe-
ter bland skillnaderna. Inom de fyra utbildningsfilsofierna finns det ar-
gument som har det gemensamt att de vilar på föreställningen att Clio 
kan hjälpa till att rädda världen.          
 

Det har visat sig att en återkommande tanke är att historieämnet kan ge 
nutidsmänniskan den typ av samhällsorientering som leder till att hon 
känner sig hemma i en föränderlig värld. Likaså har det argumenterats 
för att undervisningen i historia äger förmågan att förankra den moderna 
människan i ett levande förflutet, kämpa mot vad som uppfattas vara en 
osund upptagenhet med ”nuet” och även begripliggöra en oviss framtid. 
Vidare har det hävdats att historieämnet och dess lärare kan bidra till att 
skapa fred och försoning mellan länder. Den fredsskapande uppgiften 
har genomgående knutits till uppfattningen att historieämnets träning i 
kritiskt tänkande leder till att det uppväxande släktet blir immun mot 
propaganda. När det gäller historieämnets vetenskaplighet har det fram-
hållits att det dels handlar om att hålla fast vid sanningen om den än le-
der till dödsrikets portar. Dels har tanken framförts att historieundervis-
ningens bidrag i kampen mot mytbildningar och totalitära ideologier varit 
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att hålla fast vid anspråket på att förklara hur saker egentligen gått till. 
Min uppfattning är att dessa existentiellt orienterade argument för histo-
rieämnets plats i den svenska skolan, inte enbart kan inordnas i en peren-
nialistisk strategi. Jag tolkar dem istället som indikationer på att det skulle 
vara fruktbart att komplettera hittillsvarande ämnesdidaktisk forskning 
med ytterligare ett teoretiskt perspektiv. 
 
Det är mot bakgrund av dessa iakttagelser som jag till sist skall ge förslag 
till fortsatt forskning.  

Clio räddar världen – förslag till fortsatt forskning 

I detta avsnitt argumenterar jag för att de forskningsresultat som presen-
terats pekar på möjligheten att analysera föreställningar om skolämnet 
historia ur ett civilreligiöst perspektiv (eng. civil religion). Det betyder att 
mitt förslag handlar om att komplettera den befintliga ämnesdidaktiska 
forskningen med teoretiska utgångspunkter som mig veterligen ännu inte 
prövats i svensk kontext.      
 
I de flesta religioner finns det någon typ av lära om hur mänskligheten 
skall bli räddad från det onda. Gudomar och änglar sägs ha krafterna att 
frälsa människan från olika typer av faror och eviga straff. Myter och ri-
tualer inom de olika religionerna fyller funktionen att ge utövarna en kos-
mologi, ett sätt att tolka världen som gör den begriplig. Likaså tillhanda-
håller dessa religiösa system flera sätt att upprätthålla legitimitet kring 
ordningar som håller samman religionsutövarna. Inom forskningen om 
civilreligion är det en vedertagen utgångspunkt att de sekulära samhällena 
dels övertar och dels gör om religiösa institutioners riter och kosmolo-
gier för att skapa sammanhållning i de moderna samhällena. Det är i den 
meningen religionen fyller en civil, samhällelig, funktion.485

 
  

Denna uppfattning har religionshistorikern Mircea Eliade formulerat 
med orden: ”I hur hög grad en människa som bestämt sig för ett profant 
liv än desakraliserat världen, kommer det aldrig att lyckas henne att helt 

                                                           
485 För en introduktion till begreppet ”civilreligion”, se Gustansson 1997, s 182-
186. En omfattande studien av det sekulära samhällets förhållande till religion, 
finns hos Taylor 2007. Studier av religion i det moderna Europa med särskild 
hänsyn till utbildningsfrågor har pressenterats av Davie 2000, s 82-97.     
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och fullt lägga bort det religiösa förhållningssättet”.486 Sociologen Micha-
el Billig har påpekat att i det amerikanska samhället visa flaggan är en 
sammanbindande ritual i det moderna samhället. Sättet man lär elever att 
visa vördnad för flaggan kan ses som en religiös praktik men utan de 
klassiska religiösa symbolerna.487 Likaså har ekonomen Robert H Nelson 
gett exempel på hur den moderna ekonomiska vetenskapen vilat på an-
språk att kunna förklara världen som en gång kyrkan gjorde med hjälp av 
sina kosmologier och riter.488 De moderna samhällena med sina institu-
tioner och praktiker uttrycker alltså inte slutet på eller frånvaro av reli-
giöst orienterade sätt att gör tillvaron begriplig eller skapa sammanhåll-
ning. Istället utgår civilreligionsforskningen från att det förr eller senare i 
det moderna samhället kommer att dyka upp försök att legitimera makt 
eller argument för att stärka positioner, som är religiösa i meningen att de 
”framkallar djupgående bindningar och inom ramen för en livsåskådning 
uttrycker ett folks grundläggande känslor av värde, identitet och mening i 
tillvaron”.489

 
     

Så här långt har utbildningsfilosofierna som teoretiskt perspektiv funge-
rat väl när det gäller att blottlägga denna tendens i argumentationen. Men 
skall dessa resultat analyseras ytterligare eller en liknande studie genom-
föras på andra skolämnens tidskrifter, då är mitt förslag att man redan in-
ledningsvis tar som utgångspunkt att skolsystemet är en sekulär praktik 
där det är rimligt att förvänta sig att finna den här typen av civilreligiösa 
anspråk. Min hypotes är att fortsatt forskning kring argumentation för 
olika skolämnens plats i det svenska skolsystemet kommer att styrka tan-
ken att civilreligiösa praktiker återfinns på svensk mark. Eftersom det i 
denna undersökning återkommande uppmärksammats argument som 
innehåller tydliga inslag av civilreligiös karaktär, är det min uppfattning 
att fortsatta studier av sökandet efter legitimitet för skolämnen i svensk 
utbildning mycket väl kan visa sig handla om att studera det moderna 
samhällets djupaste drömmar och förhoppningar. När det gäller historie-
ämnet är inte frågan längre om Clio kan rädda världen från de krafter som 
för tillfället definieras som värda att bekämpa. Istället föreställer jag mig 
att den typen av studier handlar om att ytterligare undersöka hur före-

                                                           
486 Eliade 2008, s 29. 
487 Billig 1995. 
488 Nelson 2001. 
489 Gustavsson 1997, s 184. 
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ställningar om frälsning i det moderna samhället tagit sig uttryck i argu-
mentationer förda i relation till det svenska skolsystemet. Inte minst med 
tanke på att det idag talas om religionernas återkomst i det offentliga och 
i det mångreligiösa klassrummet, är det intressant att pröva om det inte 
går att revidera bilderna av 1900-talets svenska sekulära samhället, fritt 
från alla former av religiösa inslag.   
 
Med detta förslag till fortsatt forskning sätter jag nu punkt för denna av-
handling. 
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Summary 

The aim of this thesis is to analyse and discuss the argumentation for the 
place of the subject of History in the Swedish school system from the 
perspective of education philosophy. The material under investigation is 
the Yearbook of the Association of History Teachers (HLFÅ). In con-
nection with this aim, two questions have been posed: (1) What sort of 
argumentation has there been in HLFÅ on the place of History in the 
Swedish school system from the time the Yearbook started to be pub-
lished in 1942 until 2004 when the Swedish parliament decided that the 
subject should be obligatory for all pupils in gymnasiet (senior high 
school)? (2) In what way has education philosophy been taken into con-
sideration in the argumentation on the place of History in HLFÅ be-
tween 1942 and 2004? The background to the questions is partly that 
during the whole of the 1900s it has been far from clear what place His-
tory should have in the upper levels of the Swedish school system; and 
partly because I have found it fruitful to analyse HLFÅ from the pers-
pective of education philosophy. In Greek mythology, Clio is the muse 
who has the task of watching over history. My thesis contains the story 
of how of some of Clio’s spokesmen and -women have argued in mod-
ern Swedish society.          
 
In chapter 1 we first of all cover the background to the Association and 
the Yearbook. We demonstrate that such associations have been, and are 
still, important players when it comes to working for the status of school 
subjects and the content of education. The purpose of the Yearbook is 
threefold. Firstly, the Yearbook works as a means of communication 
between the board of the Association and the different sections all over 
Sweden. Secondly, by reading the essays and reviews in the Yearbook, 
teachers can always follow historical research and debates. Thirdly, the 
review section was important for giving practicing teachers suggestions 
of stimulating literature for teaching. Two more points are made regard-
ing HLFÅ. I partly demonstrate that both the Association and its Year-
book are dominated by men, and it is also pointed out that HLFÅ only 
appears in different scientific works to a small degree. 
 
The chapter continues with an overview of the research area. In the light 
of this review, two conclusions are drawn. Firstly, it is established that 
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teaching and learning specific subjects (subject didactics) is a young 
science that came into Sweden in the beginning of the 1980s. Initially, 
questions of the legitimacy of the subject were in focus. This interest has 
now widened so that History didactics today has an inter-disciplinary 
relation to many subjects and theoretical bases. History didactics in Swe-
den has been strongly influenced by West German thought with its focus 
on “historical awareness”. Then it is established that this thesis follows in 
the footsteps of, and complements, Swedish research in the teaching and 
learning of History up to now. The study uses this theme for the analysis 
that builds on my study of the literature. At the same time, the choice of 
HLFÅ as data and the use of education philosophy as a theoretical pers-
pective allow me to bring new knowledge into the discussion of why 
pupils should study History in Swedish schools. 
 
After this, the three leitmotifs are introduced within the teaching and 
learning of History which guide the presentation. We identify as leitmo-
tifs areas that are clear and are continually brought to our attention in the 
teaching and learning of History, and which are considered relevant to 
the structure of my analysis of HLFÅ. The three leitmotifs are: (1) the 
relation between History and academia, (2) the social potential of Histo-
ry, and (3) the use of History in the service of peace. 
 
Chapter 2 discusses the thesis methodology, theoretical perspective and 
questions. Regarding the methodology, we discuss our course of action 
first. Working with the material has been governed by the division of the 
content of HLFÅ into three categories: (1) articles, (2) reports (or the 
equivalent), and (3) reviews. In the analysis, categories (1) and (2) have 
taken precedence over category (3). Only after the articles and reports 
were gone through thoroughly, which resulted in the teasing out of the 
three leitmotifs, did we start with the reviews. The material in the review 
section has therefore been given the function of further illuminating ma-
terial for the analysis of the leitmotifs. In the same way, the curriculum 
and political material were only used to further contextualize the argu-
mentation. Then it is established that the basis for the analysis has been a 
hermeneutical approach. In the interpretation of the texts, the reader 
helps in creating the texts’ meaning. This does not mean that my inter-
pretation process leaves the author invisible. In certain periods, certain 
individuals have clearly characterized the argumentation in HLFÅ, and 
when that is the case, their names have been given in the presentation. 
Above all, this related to the chairs of the Association and a number of 



167 
 

reviewers. It is pointed out that text interpretation is a well-grounded 
position to take. I have deliberately filled the analysis chapter with many 
quotes from HLFÅ as a way of increasing the intersubjective testability. 
 
I have limited the scope of the thesis from a sender perspective. The in-
terpretation process has been shaped in such a way that our interest is 
related to the whole of the argumentation. It is what the senders, the 
writers for HLFÅ, have as their intention in communicating the place of 
History in Swedish education that is being analysed. In the same way, 
collected notes have been used to bring to light the main points of the 
overall reasoning. Similarly, there is no place in the study for an analysis 
of the lives of individual writers or how state policy documents came 
about. Instead, the argumentation has been related to the perspective of 
education history which makes a deeper understanding possible of the 
main points of the argumentation. The study has been divided into two 
periods: (1) 1942-1970 and (2) 1971-2004. This division builds on the 
periods proposed by the education historian Gunnar Richardson cover-
ing the history of Swedish education. These two periods are partly moti-
vated by the fact that they cover a long enough period of time to make a 
longitudinal comparison fruitful. They are also motivated by the fact that 
they shed light on tendencies that are specific to HLFÅ. 
 
Then we introduce the study’s theoretical perspective – education phi-
losophy. Historically, education philosophy has been teased out as a spe-
cific perspective to discuss the debate on the role of the school in 1900s 
American society. The theory is associated with pedagogue Theodor 
Brameld who in Patterns of Educational Philosophy: A Democratic Interpitation 
(1950) describes four different education philosophies: (1) progressivism, 
(2) essentialism, (3) perennialism, (4) reconstructivism. In the research of 
pedagogue Tomas Englund, these education philosophies have been 
used to analyse the discussion about social studies in Swedish schools. 
According to Englund, there is no scientific discussion in Sweden that 
clarifies the idea that different groups in different ways have adopted an 
educational philosophical position regarding the nurturing of citizenship 
and politics in schools. The theoretical basis of the thesis is that the four 
education philosophies can be used to deepen our analysis of the differ-
ent rhetorical positions in the argumentation that appears in the three 
leitmotifs. 
 
This section ends with my putting into practice the education philoso-
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phies so that they can be a tool to analyse arguments for the position of 
History in the Swedish school system. Progressivism builds on the un-
derstanding that an on-going reworking of the “present” is decisive for 
the legitimacy of the subject. It is further seen as important that teaching 
is built on problem-based learning and on the integration of different 
subjects. Essentialism is based on the idea that getting close to the con-
tent and methods of the academic discipline is decisive for the legitimacy 
of the subject. Perennialism focuses on the idea that the ability to pro-
mote classical personal development is decisive for the subject’s legiti-
macy in schools. Knowledge of ancient Greece and the teacher’s own 
morals are seen as necessary for good teaching in History. Reconstructiv-
ism claims that the ability to prepare pupils for an actively democratic 
citizenship is decisive for the subject’s legitimacy. History has the role of 
getting rid of chauvinistic attitudes with the help of a clearly democratic 
agenda and critical thinking, and through that contributes to creating a 
more peaceful world. After this discussion, the chapter closes with the 
questions of the thesis being specified in the light of the theoretical dis-
cussion. 
 
The background of the thesis is covered in chapter 3. First we cover the 
main changes in the Swedish school system during the 1900s. This is 
divided into two periods. The first period, from the 1920s to 1970s, was 
characterized by major changes. Many forms of schooling were scrapped 
and from 1945 to the beginning of the 1960s there was a process that led 
to a coherent compulsory schooling for all Swedish pupils. During this 
period, the school system was broadened as a result of an education 
politics that was financed by a growing economic well-being. Above all 
this entails an increase in the number of students in the country’s univer-
sities and colleges. The second period, from the 1970s to 2004, was cha-
racterized by continuing investigations and reforms. Both compulsory 
school and the new gymnasiet were subject to change. When we go 
through both periods, examples are given of how the content of official 
documents and curricula can be seen from the perspective of education 
philosophy. After that, there is a section with an overview of how many 
hours have been given to History in Swedish schools. It shows that His-
tory has been given successively fewer hours. It is further pointed out 
that the impression that History has suffered cutbacks in teaching time 
has been a recurring theme in the argumentation in HLFÅ. Finally we 
give examples of the public debate in Sweden regarding the importance 
of history in modern Swedish society and the subject History in Swedish 
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schools. Among the recurring arguments that history is important in 
society and school is the idea that knowledge of history helps people 
orientate themselves in a changing world. A common criticism in the de-
bate is that historical writings have been used in a chauvinistic way to 
promote the uniqueness of people’s own country and discredit other 
people, and therefore its usefulness in modern society has come to its 
end. It is further pointed out that in the beginning of the 1940s until the 
start of compulsory school in 1962, it was obvious that History was ex-
pected to provide a democratic up-bringing. Those expectations came 
later on to be transferred to the new subject of Social Studies. 
 
The analysis of HLFÅ starts in chapter 4 and deals with the years 1942-
1970. The chapter begins with a chronological overview of the main 
characteristics of the material. The 1940s were characterized by the ar-
gumentation regarding History being mainly related to secondary school 
teaching. The 1950s meant an increase in attention to questions on the 
relation between History and Social Studies. In HLFÅ there was a domi-
nant understanding that History and Social Studies should remain a uni-
fied subject. The 1960s were characterized by the writers dealing with 
questions related to the creation of compulsory schools and the new 
gymnasiet. 
 
After this follows an analysis structured around the three leitmotifs. The 
following is said about “the relation between History and academia”. 
The argumentation in this leitmotif built on the essentialist idea that it is 
best if History has the content and methods of an academic discipline. 
The Association chairs were all professors and this was interpreted as an 
expression of an ambition to show that History was being represented by 
someone in the highest position in academia. Similarly it is shown in this 
section that reviews expressed the expectation that pupils and teachers 
would use doctoral theses in school teaching. But this very essentialist 
stance gave rise to fledgling criticism expressed in HLFÅ towards the 
end of 1960s. Regarding “the social potential of History” this study 
shows that the argumentation in this leitmotif is built on perennial ex-
pectations. It partly focuses on History being kept together with Social 
Studies so that pupils should have an organic view of the society they 
live in. Partly it focuses on pupils getting teaching in Social Studies 
through History, because they develop as people through knowledge of 
the ancient world. Together with this argumentation, warnings are given 
that pupils will become fixated in the “present”. In HLFÅ it is instead 
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argued that History is an important counter-weight to the tendency in 
society not to value the past to orientate yourself in society. In this sec-
tion, there is an article, the only one of its type, which has a progressive 
stance on History in HLFÅ. 
 
Finally argumentation is analysed dealing with ideas about “the use of 
History in the service of peace”. In this leitmotif it is the reconstructivist 
education philosophy that dominates. History is assumed to be able to 
contribute to guarding democratic values. A consistent idea is that the 
subject helps pupils become immune to propaganda through training in 
critical thinking, and as a result it teaches them to resist the type of de-
magogy that led to the First and Second World Wars. Similarly it is ar-
gued that History teachers have democratic characteristics. It is argued 
that teachers’ own engagement in the reviewing of teaching materials 
guarantees that the subject remains free from propaganda. But in the 
section it is pointed that even in HLFÅ there is a tension between recon-
structivist argumentation and essentialist ideas that History teaching can-
not have a certain ideology, not even a democratic one. 
 
In chapter 5 we continue the analysis of the leitmotifs, and the period 
1971-2004 is covered. The chapter begins with the same type of chrono-
logical overview as in chapter 4. The 1970s were dominated by a rework-
ing of the pedagogical ramifications of the creation of compulsory 
school and the new gymnasiet. The 1980s introduced History didactics 
as a scientific perspective and the new curriculum for compulsory school 
became an object for discussion. The 1990s were characterized by this 
perspective becoming more and more established and new curricula for 
both compulsory school and gymnasiet were introduced. In the begin-
ning of 21st century, interest greatly increased in questions concerning 
the Nazi period in Germany. The period ended with the Swedish parlia-
ment deciding that History should become an obligatory subject for all 
pupils in the Swedish school system. 
 



171 
 

After the end of the chronological overview, there follows another analy-
sis of the three leitmotifs. The following is noted about “the relation bet-
ween History and academia”. From then on, this leitmotif is dominated 
by essentialist-oriented argumentation. But the essentialist strategy of 
having people with professors titles as the chair of the Association came 
up against problems. During the period, there were more Associate Pro-
fessors who held the title. In the articles published by the chair during 
the period, much room was given to dealing with questions about Histo-
ry teaching at lower levels in Swedish schools. One departure is that 
there is an article that clearly follows a progressive line in maintaining 
History’s place in the Swedish school system. Just like in the previous 
period, ideas about the “mature gymasiet student” are brought together 
with the reading of literature meant for History teaching in university. 
During this period, a new feature is the reporting of work at universities 
and colleges. Another new feature is that essentialist argumentation was 
challenged by the entrance of History didactics as a scientific perspective 
at the start of the 1980s and on. In HLFÅ, it is no longer obvious that 
History in schools should best be set up like a less comprehensive ver-
sion of History in universities. 
 
I then continue with the analysis of “the social potential of History”. 
During this period, argumentation in HLFÅ continues with the help of 
perennialist arguments. It is partly argued during the period that the past 
has a formative function. Partly the idea returns that History can give 
citizens the personal development that makes it possible for them to 
function in the modern Sweden. In this way of arguing for the social 
potential of History, the ancient world continues to play a central role. 
Two new types of argumentation can be seen. Firstly, it is argued more 
and more strongly from the beginning of the 1980s and on that the most 
important function of History in the school system is to be a subject for 
classical personal development. Secondly, it is demonstrated that there 
are reconstructivist ideas in the argumentation in this leitmotif. History 
comes more and more across as a school subject that is relevant for 
shaping the future in a positive way. Finally, the argumentation is cover-
ed which relates to “the use of History in the service of peace”. Once 
again, the argumentation is built on reconstructivist arguments. History 
is predicted to be able to contribute to creating a more peaceful world 
through promoting tolerance and training pupils in critical thinking 
which means they can see through propaganda from destructive ideolo-
gies. The Second World War is the époque that is most frequently used 
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for giving warning examples. Regarding the critical thinking function of 
History, there was a change in the middle of the 1990s. The subject is 
more and more seen as giving myths regarding Swedish history, objects 
for critical evaluation. Just as in the previous chapter, reconstructivist 
argumentation becomes clear, along with the essentialist idea that Histo-
ry teaching is not allowed to end up in the arms of any ideology, even if 
it is a democratic one. 
 
Finally, chapter 6 deals with a concluding discussion. The chapter starts 
with a discussion of how interpretation through education philosophy 
has been used in HLFÅ from 1942-2004. In the first section, it is argued 
that progressivism has a minor place in the argumentation. Investigations 
and curricula during both periods, and above all during the 1950s and 
1980s, opened the way for a progressivist way of arguing for History. 
Integration of the subject, more pupil-centred teaching and more open 
methods of working were mentioned and recommended for the shaping 
of the Swedish school system. My interpretation is that this non-use of 
progressivism arguments depended on two things. Firstly, the argumen-
tation in HLFÅ rests on education philosophies that are not compatible 
with progressivism. The silence depends on the dominant argumentation 
being based on different education philosophies. Secondly, this silence is 
seen as an expression of a strategy of marginalisation. Implicitly, progres-
sivism has been identified as a threat to the essentialist-oriented method 
of maintaining the place of the subject in Swedish schools, and therefore 
is not an object for discussion. 

 
In the second section, we discuss how essentialism and perennialism 
have come together and have co-existed in the argumentation driven in 
HLFÅ. These two philosophies have it in common that they share a 
suspicion against integrating topical issues and current perspectives in 
teaching. During the period 1942-1970, it was argued from an essentialist 
understanding that History should not be forced to deal with too many 
topical issues. The point was that since this was not a primary area of re-
search in academia, it should also not be so for the school subject. In line 
with the perennialist way of arguing, it was argued during the same pe-
riod that pupils first understand their present through studying the past. 
In both lines of argumentation, ancient Greece is the historical époque 
that is repeatedly said to be indispensible, and it is in that sense that the 
two philosophies come together. 
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During the period 1971-2004, I claim that it is more correct to speak of 
essentialism and perennialism co-existing within HLFÅ. Since both the 
Swedish school system and university world changed, the essentialist 
argumentation within HLFÅ was changed in a clear way. This is not least 
noticed through the fact that the internal discussion in the 1980s and 
1990s, together with the entry of History didactics, dealt with which 
scientific perspective serves History best. A perennialist way of maintain-
ing the position of History in the Swedish school system gained in-
creased support from both the changed cultural climate and investiga-
tions during both the 1980s and 1990s. There is therefore nothing weird 
about the argumentation in the latter period continuing to be built on the 
understanding that knowledge of the past has the desired formative ef-
fect on pupils. The phenomenon that History from the 1980s is explicitly 
described as a classical method for personal development is further dis-
cussed. The idea that History should play such a role in the Swedish 
school system is interpreted as an ambition to claim the function Latin 
once had in Swedish education. 
 
Finally in this section, we deal with reconstructivism. My interpretation is 
that this education philosophy has a subordinate relation in HLFÅ to es-
sentialism and perennialism. In the discussion, we therefore focus on the 
fact that reconstructivism has been tagged on to the argumentation. In 
HLFÅ, there is a clear continuity to emphasizing that History can contri-
bute to creating a more peaceful world. Both during the 1950s and 1960s, 
support was expressed for reconstructivist efforts both in investigations 
and policy documents. But during both periods, it is pointed out from an 
essentialist perspective that there is a danger with using History as a tool to 
fight destructive ideologies. It is further discussed that during 1971-2004 it 
became normal to describe History as a “subject of the future”. My inter-
pretation is that this more clearly futuristic perspective depends on three 
things. Firstly, it has to do with the fact that during the 1980s it was said 
that schools had a mission to emancipate. It became more and more rea-
sonable to claim that school subjects would make pupils ready to shape a 
better future. Secondly, new investigations meant that the status of subjects 
was being renegotiated. Therefore, in order to emphasize the role of Social 
Studies, it became a rhetorical strategy to emphasize that History had the 
potential to shape the citizens of the future. Thirdly, we can mention the 
increasing influence in HLFÅ of History didactics from England and the 
US. In contrast with History didactics in Germany where “historical aware-
ness” is central, there is here a greater focus on “the future” as a concept. 
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The thesis ends with me giving suggestions for future research in two 
sections. In the first, I claim that there are striking similarities in the ar-
gumentation using the four education philosophies, despite obvious 
differences. The study demonstrates that in HLFÅ the idea is empha-
sized that History has the ability to give pupils a feeling of purpose in 
their environment and that the subject can be involved in saving the 
world from war and other evils. In the second section, I draw the con-
clusion that research in teaching and learning of subjects on how legiti-
macy is sought should be complemented by perspectives from research 
into civil religion. A starting-point in this research is that secular societies 
partly take over and partly re-work the rites and cosmologies of religious 
institutions in order to create solidarity in modern societies. My hypothe-
sis is that a continued analysis of the argumentation for the place of His-
tory in Swedish schools will strengthen the idea that there are civil reli-
gious practices on Swedish soil in connection with the education world. 
The question then is not if Clio can save the world. Instead, I imagine 
that that type of research concerns further investigation into how Clio will 
save the world. 
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