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UNDERVISNING

Ny läroplan stöder inte 
historieundervisningen

E
nligt statsrådets beslut från 8 
februari 1985 om timplanen 
för gymnasiet hade historia 
och samhällslära sju obliga-
toriska kurser i gymnasiet. 

Dessutom var det möjligt att välja en 
åttonde så kallad fortsättningslärokurs 
i lagkunskap under gymnasiets sista år. 
Kurserna i historia var fördelade mellan 
gymnasiets klasser så att första årskur-
sen hade två kurser historia, den andra 
hade tre kurser historia och den tredje 
årskursen hade en kurs historia och en 
kurs samhällslära samt en valbar fort-
sättningslärokurs. Både ämnesanvis-
ningarna och de allmänna anvisning-
arna i riksläroplanen var väldigt detalje-

rade och gällde som sådana för alla gym-
nasier. De enskilda skolorna hade endast 
en högst begränsad rörelsefrihet inom de 
gränser som läroplanen angav. Värt att no-
tera är att kurserna i huvudsak följde och 
var uppbyggda enligt en kronlogisk ord-
ning och att de sex ”rena” historiekurser 
var obligatoriska kurser för alla elever. Av 
kurserna var två kurser tillägnade Finlands 
historia och de omfattade både tiden före 
och efter 1809. 

Nya läroplanen diffus
Den nya tim- och läroplan som togs i bruk 
1994 innebar stora förändringar för gym-
nasiet som sådant och för ämnesundervis-
ningen i synnerhet. Samtidigt som gymna-

Sedan år 1994 har varit möjligt att genomgå gymnasiet i Finland utan att överhuvudtaget ha bekantat sig med vårt lands 
bakgrund, utveckling och historia före år 1809, konstaterar gymnasierektor, historialärare och läroboksförfattare Lars Varstala.

siet blev klasslöst och årskurslöst ändrades 
timfördelningsgrunderna betydligt. Tim-
fördelningen gjorde att de olika ämnena 
fick gafflar (min. och max.) för kursantalet 
och att endast en del av kurserna i de olika 
ämnena blev obligatoriska för alla elever. 
I historia blev fem kurser obligatoriska. Av 
dessa var tre kurser allmän historia (mer 
eller mindre tematiska), en kurs handlade 
om Finland efter 1809 och en kurs omfat-
tade samhällslära. Förutom dessa kurser 
skulle skolorna också erbjuda eleverna 
minst tre frivilliga så kallade fördjupade 
kurser. Den nya läroplanen var väldigt 
diffus i den del som beskrev kursinnehål-
let. Om 1985 års lärokursbeskrivningar 
hade varit ytterst detaljerade, så var 1994 

års kursbeskrivningar synnerligen korta, 
oklara och diffusa. 

Inte bättre med ny läroplan
I och med 1994 års läroplan för gymnasiet 
kom obligatoriska studier i Finlands his-
toria före 1809 att falla bort. Efter det har 
eleverna vid våra gymnasier endast erbju-
dits möjligheter att avlägga en frivillig kurs 
i det som kallats den svenska tidens his-
toria. Det kan vara på sin plats att nämna 
att det inte enligt den gällande läroplanen 
vid den tidpunkten ens var nödvändigt att 
skolan erbjöd eleverna en kurs i historia 
som handlade om Finland före 1809. Med 
andra ord kan vi konstatera att det från år 
1994 har varit möjligt att genomgå gymna-

Karelen – Finlands förlorade själ

A
 lla nationer har en själ. Ett 
 geografiskt område som 
 genom historien har tillskri- 
 vits så många berättelser, att 
 uppfattningen om området 

ifråga till slut blir en blandning av olika 
berättelser och sanning. ”Landets själ” 
uppfattas som det som är äkta i landets 
kultur och historia, där själva rötterna lig-
ger. USA har sin ”the South”, Italien Tos-
cana, Frankrike har Provence, Sveriges 
rötter ligger i Dalarna, och om man får tro 
finska medier så ligger Finlands ”själ” och 
rötter i Karelen. 

Karelen är ett område som alla finlän-
dare har, och genom historien har haft, 
något slags uppfattning om. Elias Lönn-
rot for till Karelen när han skulle samla in 
folkdikterna som ingår i Kalevala. Finland 
förlorade största delen av området i kri-
get, tillsammans med viktiga städer, sko-
gar och kloster. Karelen har haft, och har 
fortfarande, en naturlig attraktionskraft 
när det gäller att bli tillskriven berättelser. 
Jag vill visa på hur ”drömmen” om Ka-
relen har överlevt till våra dagar och hur 
den frodas i medierna idag. 

Karelen är ett område med djupa sko-
gar, klara sjöar, små byar och vackra stä-
der. Det karelska folket är hårt arbetande 
men gästvänligt (även om vintrarna är 

Mytisk geografi

bistra). Karelen är också fullt av stora och 
små vackra ortodoxa kyrkor och kloster 
där munkarna lever sitt sälla liv i stillhet. 
Inget är som den karelska sommaren, och 
badplatserna är strålande. Karelen är Ka-
levalas land där befolkningen fortfarande 
har ”magiska” och mystiska traditioner. 
Detta är bara en del av de egenskaper 
som har tillskrivits Karelen under årens 
lopp. Och det är egenskaper som dessa 
som finska medier spelar på när de be-
handlar Karelen. 

Det mediala Karelen
Under våren 2008 har finsk och finlands-
svensk TV varit fulla av berättelser om 
Karelen. Under påsken kom en finsk do-
kumentär som bar namnet ”Sergei veren-
seisauttaja” som behandlade en karelsk-
språkig familj i Onegakarelen. Dokumen-
tären handlade om en liten by djupt inne i 
en skog vid en klar sjö, där familjen hade en 
liten gård. Den lilla gården krävde mycket 
arbete året runt men familjen klarade sig. I 
dokumentären byggde byborna och famil-
jen tillsammans ett nytt bönerum. På FST 
har man under våren kunnat se en doku-
mentärserie om de karelska städerna, där 
kända finlandssvenskar besöker sina barn-
domsstäder i Karelen. I serien har man fått 
en inblick i hur kulturellt det urbana Kare-

len var med körsång, kvällsdanser, restau-
ranger och parker. Bland annat i Sordavala 
där Lasse Pöysti visade den gamla skolan, 
liksom biografen där han bestämde sig för 
att bli skådespelare.

I korthet kan man säga att dokumen-
tärerna om Karelen handlar om en slags 
nostalgi. I dokumentärfilmen om Sergei 
fick vi se hur de karelskt finskspråkiga på 
andra sidan gränsen fortfarande existe-
rar, och hur de på sina små gårdar över-
vinner alla odds. Dokumentärfilmen slu-
tade också med att sonen Sergei flyttade 
till staden, fick jobb inom gruvindustrin 
och en bostad i ett betonghöghus. Byns 
äldre dog och gården föll i glömska. Lasse 
Pöysti var glad att se sina gamla lekplatser 
och fick vara nostalgisk i Ladoga skärgård. 
Han besökte Valamo och berättade hur 
munkarna tagit väl emot dem fast de var 
lutheraner, och redogjorde för hur vackra 

Karelen har fortfarande kvar sin attraktionskraft när det gäller att tillskriva området mytiska bilder 
och historier. Bilden av Finlands förlorade själ frodas i medierna, konstaterar Jacob Löfgren.
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siet i Finland utan att överhuvudtaget ha 
bekantat sig med vårt lands bakgrund, ut-
veckling och tidigare historia. 

År 2003 erhöll gymnasiet den nu gäl-
lande riksläroplanen och timplanen. I de 
nya bestämmelserna korrigerades många 
av de fel och oklarheter som de tidigare 
bestämmelserna gett upphov till. Obli-
gatoriska och fördjupade kursers namn, 
numrering och innehåll fastställdes på ett 
enhetligt sätt att gälla för hela riket. Kur-
serna fick ett fastställt riksinnehåll som de 
enskilda skolorna måste följa, men kunde 
komplettera enligt lokala förutsättningar. 

För historieämnets del innebar refor-
men att samhällsläran separerades från 
historien och blev ett eget ämne med två 
obligatoriska kurser och två frivilliga för-
djupade kurser. Historien fick fyra obliga-
toriska kurser och två frivilliga fördjupade 
kurser. De obligatoriska kurserna i historia 
motsvarade i det stora hela de tematiska 
kurser som redan införts med 1994 års lä-
roplan. I den nya läroplanen fastställdes 
också att Finlands historia före 1809 skulle 
ha kursnummer fem och således vara den 
första av de frivilliga fördjupade kurserna. 
Det innebar i praktiken att det gamla för-
farandet fortsatte och att det fortsättnings-
vis är fullt möjligt att genomgå gymnasiet 
utan att eleverna får några insikter i Fin-
lands tidigare historia. 

Heta känslor om utvecklingen
Utvecklingen av lärokurserna för gymna-

siet, och ämnet historia i synnerhet, har 
väckt heta känslor. Dels har utvecklingen 
försvarats med att vi som en följd av den 
europeiska integreringsprocessen bör 
känna till huvuddragen och utveckling-
en av den allmänna historien och dels 
har man hävdat att en koncentration till 

nationell historia inte ligger i tiden med 
ökad internationalism och behovet av en 
bred allmänbildning. De som ställer sig 
kritiska till utvecklingen av lärokurserna, 
och en betoning av den allmänna histo-
rien på vår egen historias bekostnad, häv-
dar å sin sida, att kunskapen om oss och 
vår egen historia ger en nödvändig för-
ståelse och insikt om vår egen ställning 

och särart. Denna förståelse och insikt är 
nödvändig för att vi skall kunna verka i en 
alltmer globaliserad värld och för att vi 
skall kunna förstå vårt egna lands utveck-
ling, särart, ställning och situation idag. 

Som vanligt torde det vara så att san-
ningen, om en sådan finns, ligger någon-

stans mitt emellan. Det är en fördel för 
oss om vi känner till och förstår våra egna 
rötter och vår egen utveckling, men sam-
tidigt måste vi inse att vi är en del av ett 
större sammanhang som i alla tider fått 
och tagit rikligt med influenser utifrån. 

Färre väljer historia
Framtiden för ämnet historia i gymnasiet 

ligger i viss mån i vågskålen. Reformen 
av studentexamen och införandet av 
ämnesrealen verkar leda till att färre 
elever väljer att besvara ämnesrealen 
i historia. Förklaringen torde vara att 
eleverna agerar helt rationellt och de 
föredrar i många fall att välja ämnen 
som har färre kurser och följaktligen 
kräver mindre arbete än vad historien 
gör. Det betyder också samtidigt att 
allt färre elever väljer att läsa en frivil-
lig kurs om Finlands historia före 1809, 
vilket inte är ägnat att öka kunskapen 
bland befolkningen om vårt lands ti-
diga historia och dess betydelse för da-
gens värld. 

Framtiden får bedöma huruvida våra 
läroplansmakare valde rätt då de redan 
1994 valde att begränsa de obligato-
riska kurserna i Finlands historia till att 
endast omfatta tiden efter 1809.

Lars Varstala           
skribenten är rektor för  

gymnasiet i Petalax
lars.varstala@malax.fi

kyrkorna var. Lasse har också köpt till-
baka sommarstugan som familjen hade 
i Ladoga skärgård. På ett liknande sätt 
behandlades även Kexholm och Viborg 
i den finlandssvenska dokumentärserien. 

YLE agerar i dessa två dokumentärer på 
samma sätt som de tidiga insamlarna av 
folklore i Karelen. Man väljer vilken bild 
man vill ge. Elias Lönnrot gjorde ett stort 
insamlingsarbete när det gällde eposet 
Kalevala och dikterna. Men precis som 
YLE och de nationalromantiska konst-

närerna valde även han vilken bild han 
skulle presentera. Konstnärerna målade 
underbara vyer av Karelen och porträtte-
rade gamla människor invid laduväggen. 
Lönnrot samlade på sig de dikter som 
sedan blev Kalevala men lämnade bort 
snuskiga vitsar, dryckesvisor och annat 
som inte föll honom i smaken. Han var 
intresserad av just de dikter som kunde 
bilda den avsedda helheten. Och där 
helheten inte blev fullständig fyllde han 
i själv. På samma sätt agerade dokumen-
tärfilmarna. Man porträtterade arbetet, 
och samlingen kring kyrkan i ”Sergei ve-
renseisauttaja”, och körsången, parkerna 
och lekplatserna i ”Karelens tre städer”. 
Man lämnade bort de ekonomiska pro-
blemen, arbetslösheten och alkoho-
lismen som Karelen lider av idag. Man 
lämnade också helt bort det ryskspråkiga 
Karelen i dokumentärerna. Man valde en 

bild som spelade på nostalgin med Kare-
len som det ”förlorade landet”.

Olika kanaler, olika myter
Karelen har som sagt tillskrivits många 
egenskaper. Det som är lustigt är hur nos-
talgi och det ”äkta” behandlades olika i de 
två dokumentärerna. I den finska doku-
mentären var man hårt arbetande, kyrk-
liga och rurala, medan FST5s dokumentär 
handlade om körsången, de fina restau-
rangerna i städerna och Ladoga skärgård. 

Det ”äkta” i Karelen blir olika beroende på 
vem som tittar. I ”Sergei” var det en bild 
av arbete och belöning, glädje, sorg och 
svåra förhållanden, i den svenska festerna, 
seglingen, körsången och kulturen. Båda 
varianterna använde sig av markörer som 
man kopplar till delar av den finlandsfin-
ska eller finlandssvenska kulturen. Detta 
leder till att oavsett tittare så får man en 
samhörighet med Karelen och man kan 
uppfatta det som ”det förlorade”. 

Jag säger inte att det är ”fel” att fram-
ställa Karelen som det förlorade landet, 
och jag inser att det de facto är en förlo-
rad del av Finland. Jag vill bara påpeka 
att den bild av Karelen som ges i finska 
medier idag bygger på nostalgi. Detta är 
inte heller ”fel” (och jag vill understryka 
den punkten), då jag också själv anser att 
det är fina berättelser som berättas inom 
nostalgin. Det jag vill visa på är att den 

bild vi har haft av Karelen (i viss mån) är 
konstruerad av oss själva. Medierna i sin 
tur förstärker vår dröm om Karelen efter-
som det blir bra tv. Jag och många andra 
ser hellre ett Viborg eller Sordavala  i ”full 
glans”, än den verklighet som existerar när 
man besöker städerna. Man vill tro på att 
det var underbart även om det var mycket 
jobb. Man vill tro på att solen alltid skiner 
över Karelen som talesättet hävdar. 

Alla har vi en uppfattning om Karelen. 
Är det där Finlands ”själ” bor, och har vi 

förlorat den som medierna verkar vilja 
hävda? Karelen som bild är fortfarande 
drömlik och alla har ett visst förhållande 
till landskapet. Jag personligen vill inte 
tala för andra än mig själv men min bild 
av Karelen handlar om morföräldrar, 
glass och doften av koskit. Det är min per-
sonliga drömbild. 

Jacob Löfgren 
skribenten är graduskribent i  
folkloristik vid Åbo Akademi

jlofgren@abo.fi

”Allt färre elever väljer att läsa en  

frivillig kurs om Finlands historia  

före 1809, vilket inte är ägnat att öka  

kunskapen bland befolkningen om  

vårt lands tidiga historia och dess  

betydelse för dagens värld.”

”YLE agerar i dessa dokumentärer på samma sätt som de tidiga  

insamlarna av folklore i Karelen. Man väljer vilken bild man vill ge.”


