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Abstract 
 

Huvudsyftet med detta arbete var att redogöra för de bakomliggande orsakerna och 

motiveringarna till att Historia, från och med höstterminen år 2007, blir ett kärnämne på 

gymnasienivå. De underordnade syftena var vidare att undersöka elevers inställning dels till 

ämnet historia samt till det faktum att historia skall bli kärnämne på gymnasiet. Detta gjordes 

genom en enkätundersökning. Även lärares syn på historia som kärnämne undersöktes och 

analyserades utifrån ett antal intervjuer. De metoder som användes i arbetet var litteraturstudier, 

kvantitativa enkätundersökningar, kvalitativa intervjuer samt komparation. I den inledande 

historiska tillbakablicken över historieämnets utveckling och förändring framkom att 

historieämnet minskat påtagligt i skolan med en acceleration runt 1990-talet. I uppsatsen 

redogjordes vidare för olika påtryckargrupper som verkat för att historia skall bli ett kärnämne. 

Processen bakom beslutet om att införa historia som kärnämne behandlades därefter och i den 

delen presenterades bland annat Gymnasiekommitténs betänkande i SOU 2002:120 ”Åtta vägar 

till kunskap”. Utifrån intervjuer gjorda med fyra gymnasielärare framkom att majoriteten 

välkomnade historia som kärnämne och ansåg att det var bra att alla elever skall läsa en 50 

poängskurs i ämnet. Även bland eleverna var en majoritet för att historia skall bli kärnämne. Ett 

stort antal var även väldigt positiva till ämnet historia och ansåg att det var ett viktigt ämne. 

Processen att införa historia som kärnämne på gymnasiet har i det stora hela varit en smidig och 

relativt snabb process.  
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1. Inledning  
År 1997 reagerade Sveriges partiledare på en undersökning som visade att svenska ungdomar 

hade för lite kunskaper om Förintelsen. Detta resulterade i ett projekt som fick namnet ”Levande 

historia”, och projektet kom att iscensattas utanför skolan. Att projektet pågick utanför skolan 

kom dock att ifrågasättas. Detta i och med att politikerna enligt kritiker uppenbarligen ansåg det 

vara viktigt med ett historiskt perspektiv, men att det inte ansågs naturligt att förutsättningar för 

detta skulle ges i skolan (Lindman Johansson 2000, s. 49). Projektet ledde emellertid till att 

debatten kring historieämnets betydelse intensifierades. Efter en rad utredningar resulterade det 

flera år senare i att beslut togs på riksdagsnivå att historia skall införas som kärnämne, det vill 

säga ett ämne som alla på gymnasienivå, läser.  Detta med start för de som börjar gymnasiet 

höstterminen år 2007. 

 

År 2007 kommer en ny gymnasiereform att träda i kraft. Den grundar sig på regeringens 

proposition 2003/04:140 ”Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasieskolan”. 

Bland annat innebär denna nya reform som tidigare nämnts att Historia införs som kärnämne, alla 

elever på gymnasiet kommer att läsa minst en kurs i ämnet omfattande 50 poäng. Den 27 oktober 

år 2004 röstade Sveriges riksdag för att skolämnet historia skulle bli ett kärnämne på 

gymnasieskolan. Antalet ledamöter i Sveriges riksdag som röstade för propositionen var 256 

stycken medan 42 ledamöter reserverade sig. Vid voteringen var 51 ledamöter frånvarande. Av 

de ledamöter som stödde propositionen var 127 socialdemokrater, 41 moderater, 28 

kristdemokrater, 23 vänsterpartister, 20 centerpartister och 17 miljöpartister. Av de ledamöter 

som reserverade sig var samtliga 42 folkpartister. De frånvarande ledamöterna var 17 

socialdemokrater, 14 moderater, 6 folkpartister, 5 kristdemokrater, 7 vänsterpartister och 2 

centerpartister.  

 

Anledningen till att vi valt att fokusera på detta är att vi båda efter avslutade lärarstudier kommer 

att undervisa i just historia på gymnasienivå. Därför anser vi det vara av stor vikt för vår 

kommande yrkesroll att vi känner till bakomliggande orsaker till att historia nu blir ett kärnämne, 

samt vad lärare och elever tycker om detta.      
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1.1 Syfte  
Huvudsyftet med examensarbetet är att redogöra för de bakomliggande orsakerna och 

motiveringarna till att Historia skall bli ett kärnämne på gymnasienivå från och med höstterminen 

år 2007. Underordnade syften är att se på hur denna kärnämneskurs kan komma att utformas samt 

att undersöka elevers inställning till ämnet historia och elevers samt lärares syn på att historia 

skall bli kärnämne. 

 

1.2 Frågeställningar 
Författarna har valt att utgå från följande frågeställningar, där den första frågan; Hur har 

historieämnet förändrats i gymnasieskolan rent historiskt?, syftar till att ge en sammanställning 

av historieämnets utveckling och förändring rent historiskt på framför allt gymnasienivå. Detta är 

viktigt att belysa i och med att en historisk tillbakablick ger en förståelse för hur historieämnet 

utvecklats och förändrats i den svenska skolan, något som ligger till grund för att historia nu blir 

ett kärnämne. Fråga nummer två är följande; Vilka påtryckargrupper har verkat för att historia 

skall bli ett kärnämne på gymnasienivå? Denna fråga syftar till att ge exempel på hur olika 

påtryckargrupper i samhället reagerat på historieämnets förändring i skolan, samt historia som 

kärnämne. Exempel på påtryckargrupper är Lärarnas Riksförbund, Historielärarnas förening, 

intresseorganisationer som LO och TCO samt de olika riksdagspartierna.  

 

Fråga nummer tre; Hur ser processen ut som leder fram till att historia blir ett kärnämne? syftar 

till att lyfta fram bland annat regeringspropositioner och motioner som på olika sätt behandlar 

historia som kärnämne med start SOU 2002:120, Åtta vägar till kunskap. Fråga nummer fyra; 

Hur kan kärnämneskursen i historia komma att se ut? syftar till att ge en redogörelse för hur 

långt skolverket kommit i arbetet med att utforma kärnämneskursen i historia, samt hur stort 

utrymme denna kurs kommer att få. Med frågorna fem; Vad tycker elever på gymnasiet om ämnet 

historia, och hur ser de på att historia skall bli ett kärnämne?, och sex: Vad tycker 

gymnasielärare om att historia skall bli ett kärnämne?, strävar författarna efter en 

attitydsammanställning bland elever och lärare för att få fram vad de anser om historieämnet och 

det faktum att historia blir kärnämne på gymnasienivå.  
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1.3 Bakgrund                                                                                          
1.3.1 Tidigare forskning och annat material  

Vad gäller tidigare forskning och litteratur har författarna bland annat utgått ifrån ett antal böcker 

som på olika sätt behandlar historieämnet. Göran Andolf ;”Historien på gymnasiet, undervisning 

och läroböcker 1820-1965” är exempel på litteratur som legat till grund för detta arbete. I denna 

bok redogör Andolf för hur historieundervisningen förändrats i den svenska skolan samt hur även 

läromaterialet genomgått förändringar. Denna litteratur ligger i arbetet främst till grund för den 

historiska tillbakablickens tidigare del. I Hans Albin Larssons, red; ”Den reflekterande 

medborgaren” skriver Marita Lindman Johansson ett kapitel med titeln ”Historieämnet i skolan: 

En analys av debatten sedan 1940”. Här ges en genomgripande analys av historieämnets 

förändrade ställning på både grundskolenivå och gymnasienivå. Debatten i media behandlas och 

avslutningsvis ges en sammanfattning över olika tänkbara orsaker till historieämnets förändring 

och minskning i skolan. Lindman Johanssons kapitel ligger även det till grund för den historiska 

tillbakablicken på historieämnet.  

 

Vidare bör även nämnas Lars Edgren och Eva Österbergs; ”Ut med historien”. I denna bok 

skriver Bengt Ankarloo ett kapitel med titeln ”Om historiens nytta” där han analyserar 

historieundervisningens uppgifter och kommer fram till att det skett förändringar och 

förskjutningar i undervisningen. Den litteratur som främst legat till grund för den del i arbetet 

som behandlar historieämnets historia är emellertid Hans Albin Larssons; ”Barnet kastades ut 

med badvattnet, Historien om hur skolans historieundervisning närmast blev historia”. Här 

redogör Larsson för en rad faktorer som har med historieämnets förändring och minskning i 

skolan att göra. Larsson tar bland annat upp synen på historieundervisningen, samhällets 

förändring kontra skolsystemets förändring samt förändringen av historieundervisningens 

innehåll.  

 

Vidare har författarna utgått från annat material så som; Gymnasiekommiténs betänkande SOU 

2 002:120, Regeringens proposition 2003/04:140 och Utbildningsutskottets diskussion UbU13 

från riksdagsåret 2003/04. Detta material ligger till grund för den del av arbetet som behandlar 

processen som leder fram till att historia blir kärnämne.  
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1.3.2 Förankring i styrdokument 

I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) ges en rad formuleringar som betonar 

vikten av historisk kännedom. Exempelvis betonas att det svenska samhällets ökade 

internationalisering bland annat ställer krav på att människor förstår värdet av kulturellt 

mångfald. Skolan spelar här en viktig roll som social och kulturell mötesplats. Genom 

undervisning i många av skolans ämnen skall förtrogenhet med Sveriges historia och kultur 

befästas. Vidare belyses även att undervisningen i gymnasieskolan skall ge ett historiskt 

perspektiv som bland annat låter eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och förmågan 

till ett dynamiskt tänkande (Lpf 94, s. 3ff). I Gymnasieskolans kursplaner för ämnet Historia 

betonas bland annat vikten att förstå orsakssammanhang samt att diskutera nutida händelser 

utifrån ett historiskt perspektiv. Mot bakgrund av detta anser författarna det vara väl motiverat att 

undersöka det faktum att historia blir kärnämne på gymnasienivå, samt hur elever och lärare ser 

på detta. Som det ser ut idag är det väldigt få gymnasieelever som läser ämnet historia, införandet 

av kärnämneskursen bör leda till att läroplanens formuleringar angående vikten av historisk 

kännedom kommer att få ökat genomslag för alla elever på gymnasienivå.   

 

1.4 Metod 
De metoder som används vid detta examensarbete är litteraturstudier, kvantitativa 

enkätundersökningar, kvalitativa intervjuer samt komparation. Valet av litteratur har gjorts 

genom kontakter med Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap och 

genom att söka litteratur på Internet via Luleå Tekniska Universitets bibliotek. En del av det 

material som bearbetas i det följande har sitt ursprung i kvantitativa enkäter som delats ut till 70 

elever på Björknässkolans gymnasium i Boden. Resultatet av dessa enkätundersökningar 

presenteras dels i själva arbetet samt som diagram i bilaga. 

 

Det som kännetecknar den kvantitativa metoden är att den utmynnar i numeriska observationer 

eller låter sig transformeras i sådana (Backman 1998, s. 31). Vidare har kvalitativa intervjuer 

genomförts med fyra lärare på ovan nämnda gymnasieskola. De kvalitativa metoderna 

kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal. De resulterar i stället i verbala 

formuleringar, talade eller skrivna (Backman 1998, s. 31).  
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Komparation används ofta i historieforskningen. Vid komparation upprepar man ett resultat, ett 

fall eller en aspekt en eller flera gånger i syfte att tydligare illustrera och jämföra exempelvis 

modeller, förklaringar eller deskriptioner (Backman 1998, s. 62). I detta arbete används 

komparation för att utröna eventuella förändringar av historieämnets utrymme, och till viss del 

även innehåll rent historiskt. Metoden används även för att se om det finns attitydskillnader 

angående gymnasieelevers syn på ämnet historia, samt det faktum att historia skall bli ett 

kärnämne. Vidare används även komparation för att undersöka eventuella attitydskillnader bland 

de intervjuade lärarna.  

 

1.5 Avgränsningar 
Det förekommer ett flertal avgränsningar i uppsatsen. I den historiska tillbakablicken på 

historieämnets utveckling ligger fokus främst på tiden efter 1960 då en reformering av gymnasiet 

skedde som ledde fram till det gymnasium vi har idag. 1990-talet behandlas även mer ingående i 

och med att man från och med denna tid kan se en tydlig acceleration i förändringen av 

historieämnet på gymnasienivå. Påtryckarnivåerna och påtryckargrupperna är utvalda för att 

representera flera olika nivåer i det svenska samhället. De specifika påtryckargrupper som 

kommer att redovisas är de som författarna anser har stort inflytande i svensk politik, som t.ex. 

LO, TCO och Svenskt Näringsliv, samt de påtryckargrupper som arbetat mest aktivt för att införa 

historia som kärnämne på gymnasiet, här kan nämnas Lärarnas Riksförbund samt 

Historielärarnas förening. Samtliga publikationer av de olika påtryckarnivåerna och 

påtryckargrupperna är skrivna och publicerade från slutet av 1990-talet och framåt.  Denna 

avgränsning är gjord för att se hur dessa grupper verkade strax innan Gymnasiekommitténs 

bildande år 20001, samt under processen som ledde fram till att riksdagen röstade för att införa 

historia som kärnämne på gymnasiet.   Författarna har valt att redovisa processen som leder fram 

till att historia blir kärnämne med början SOU 2002:120, där en parlamentsgrupp på regeringens 

uppdrag föreslår historia som kärnämne. Detta kan ses som det första konkreta förslaget som 

sedan leder vidare till regeringens proposition och därefter riksdagsbeslut. Attitydundersökningen 

avgränsas till tre klasser i år ett till tre på Björknässkolans gymnasium i Boden.  Totalt har 70 

elever från både yrkesförberedande program och studieförberedande program svarat på 
                                                 
1 Kommitté tillsatt på regeringens uppdrag i maj år 2000 med uppgift att lämna förslag till en framtida utformning av 
gymnasieskolans studievägsutbud. Behandlas vidare i kapitel 4. Processen som leder fram till att historia blir 
kärnämne.  
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enkäterna. Könsfördelningen bland respondenterna har varit jämn. Intervjuer har genomförts med 

fyra lärare, två kvinnor och två män, även dessa från Björknässkolans gymnasium.  De fyra 

lärarna är utvalda för att ge en så stor spridning som möjligt vad gäller kön, ålder och 

ämneskompetens. Intervjuerna är betydligt mer begränsade än enkätunderlaget. 

 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten för författarna utgår från den hermeneutiska teorin om att 

undersöka ämnet bit för bit för att på så sätt skapa en helhetsbild. Teorin utgår från ett 

förhållningssätt som är subjektivt. Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsansats där 

tolkning av de texter, intervjumaterial och fältanteckningar man får fram utgör den huvudsakliga 

forskningsmetoden. Det är med andra ord en kvalitativ forskningsansats där tolkningen är central.  

Enligt många forskare är hermeneutiken den humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningens karakteristiska metod: humanisten förstår medan naturvetaren förklarar (Bonniers 

lilla uppslagsbok, 1992). Denna teori menar på att vi människor alltid mer eller mindre medvetet, 

använder oss av tolkningar för att orientera oss i tillvaron. Hermeneutiken är även tolkningen av 

själva dokumentet, där vikten inte bara ligger på vad som sägs utan också på hur det sägs. I stället 

för att utgå ifrån en antagen teori eller hypotes vill författarna i denna uppsats undersöka ämnet 

för att skapa sig en så pass neutral bild som möjligt av ämnet utan att låta sig styras av i förväg 

utvalda antaganden och teorier.  

 

1.7 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar med en historisk tillbakablick på historieämnets utveckling och förändring på 

framför allt gymnasienivå. Därefter följer en genomgång av olika påtryckaraktörer i samhället 

och hur de verkat för att historia skall bli kärnämne. Vidare ges en sammanfattning av processen 

som till slut leder fram till att beslut tas om att historia skall bli kärnämne, här behandlas bland 

annat regeringspropositioner och utbildningsutskottets betänkande. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av Skolverkets förslag till utformning av kärnämneskursen i historia. Uppsatsen 

fortsätter med en sammanställning av intervjuer gjorda med fyra gymnasielärare på 

Björknässkolans gymnasium i Boden. Detta följs av ytterligare en sammanställning, denna gång 

av underlaget från en enkätundersökning gjord bland 70 elever på ovan nämnda gymnasieskola. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion där de olika delarna i arbetet knyts 

samman och analyseras.  



 

 10 
   

2. Historieämnets historia 
I detta inledande kapitel ges en genomgång av hur ämnet historia utvecklats och förändrats i den 

svenska skolan, och då främst gymnasieskolan. Anledningen till att historieämnets historia har 

fått mycket utrymme i uppsatsen är att en historisk genomgång är nödvändig för att förstå 

utvecklingen som leder fram till att historia år 2007 blir kärnämne på gymnasienivå.   

 
2.1 Synen på historieämnet 
I följande kapitel presenteras en historisk tillbakablick över hur historieämnets utformning och 

utveckling sett ut i det svenska skolväsendet. Detta för att visa på eventuella förändringar 

gällande historieämnets status. 

 

Under hela 1800-talet hävdades att historieundervisningen skulle förmedla det nationella 

tänkandet och förstärka fosterlandskärleken. Fokus låg på den svenska historien medan andra 

länders historia behandlades ytligt eller inte alls. Under 1900-talet, i och med Sveriges 

demokratisering, menade man från socialdemokratiskt håll att den traditionella 

historieundervisningen i skolan gav en negativ bild av arbetarrörelsen. På 1930-talet sågs 

historieundervisningen främst ur samhällets synpunkt. Den var till nytta för den enskilda eleven i 

hans egenskap av medborgare. Historiestudier ansågs kunna ge en kritisk inställning och 

oemottaglighet för propaganda. Även under 1930-talet var historieundervisningen till största del 

nationellt betonad med fokus på Sveriges historia (Andolf 1972, s. 23 f, Larsson 2001, s 66 f). 

 

År 1940 genomfördes en skolutredning som slog fast att skolan behövde anpassas mer efter det 

moderna samhällets krav. Historieundervisningen ansågs föråldrad. I stället skulle ett nytt 

skolämne inrättas för att öka förståelsen av de samtida problemen och utveckla det demokratiska 

tänkandet, detta ämne var samhällskunskap. Enligt 1960 års gymnasieutredning skulle 

historieundervisningen på gymnasienivå vara en fortsättning på grundskolans. I 

gymnasiepropositionen som kom år 1964 betonades att alla studievägar skulle ha en gemensam 

kärna av ämnen varav historia var ett av dessa (Larsson 2001, s. 66 f). 

 

Under 1970- och 1980-talen behandlades ämnet historia väldigt lite på politisk nivå. Att 

utrymmet för samhällsorienterade ämnen minskat markant sedan 1940-talet framhölls emellertid i 

ett gymnasieutredningsbetänkande år 1981. Därefter, i slutet av 1980-talet, förekom 
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historieämnet mer i debatter där ämnets ställning och funktion behandlades. Skolverket och 

Skolöverstyrelsen hade vid denna tid en ambition att öka valfriheten på gymnasienivå vilket 

ledde till att historieundervisningen minskade. Några argument för denna minskning gavs 

emellertid inte. Historia fanns med i ett förslag om förändringar som även gällde en rad andra 

ämnen. 1991 års läroplanskommitté belyste vikten av goda historiekunskaper, men trots det 

föreslog den en minskning av undervisningstiden. År 1991 avstod regeringen från att föreslå 

historia som kärnämne. I och med det blev historia endast obligatoriskt på de studieförberedande 

programmen fram till år 2000 då det infördes ett nytt teknikprogram som helt saknade historia. 

Att historieämnet fick minskat utrymme i skolan ledde inte till någon stor politisk reaktion. Synen 

på historieämnet i propositioner och utredningar kom att utvecklas från positiv till mer eller 

mindre likgiltig under 1990-talet. Försvagningen av ämnet ledde från slutet av 1980-talet till att i 

alla fall enstaka riksdagsledamöter försökte stärka ämnets nedgående ställning genom att i bland 

annat motioner belysa vikten av historieundervisning. Dessa initiativ ledde dock inte till några 

politiska förändringar oberoende av vilket parti som hade regeringsmakten (Edgren, Österberg, 

Ankarloo 1995 s. 22, Historielärarnas förening årsskrift 2001, s. 5, Larsson 2001, s. 67 f,). 

 

2.2 Historieämnets försvagning  
I det följande ges en genomgång av historieämnets påtagliga försvagning i framför allt den 

svenska gymnasieskolan. En försvagning som med tiden ledde fram till att man på regeringsnivå 

efterhand kom att reagera över svenska skolungdomars bristande kunskaper i ämnet.  

Historieämnet har minskat radikalt på både grundskolenivå och gymnasienivå under de senaste 

40 åren. På gymnasiet ser man en tydlig acceleration i minskningen under 1990-talet och det 

gäller alla linjer, senare program (Lindman Johansson 2000, s. 51, Historielärarnas förening 

Årsskrift 2001, s. 5). 

 

Det är inte enkelt att beräkna den exakta undervisningstiden för historia och därmed inte heller 

hur förändringarna sett ut. Detta beror på en rad faktorer, bland annat har sättet att räkna ändrats 

och i olika timplaner anges olika redovisningssätt. Vissa ämnen överlappar varandra och i en del 

fall ingår ett ämne i ett annat. Från år 1962 har vi i Sverige läroplaner, det är emellertid så att 

även i dessa redovisas tiden för undervisning olika. Ett annat bekymmer är läsårets längd. Sedan 

år 1971 är det formella läsåret 40 veckor. Mycket tid går emellertid bort på grund av lov m.m. I 
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1990-talets läroplaner används 60-minuterslektioner mot tidigare 40-minuterslektioner i 

beräkningarna. I och med detta är det svårt att göra exakta timjämförelser. Det man istället kan få 

fram är tal för jämförelse. Denna jämförelse innehåller dock ett visst mått av osäkerhet (Larsson 

2001, s. 41 f). 

 

Under 1800-talet var historia och geografi ett sammanhängande ämne. Perioden 1878-1928 

innefattade historia även statskunskap och därefter fram till 1960, samhällslära. Timplanerna på 

gymnasienivå har sedan 1920-talet ändrats ett flertal gånger. År 1928 läste man på det fyraåriga 

gymnasiet 12 veckotimmar historia medan det treåriga hade 10 timmar. Några år senare var 

timplanen 13 veckotimmar på det fyraåriga gymnasiet och 11 veckotimmar på det treåriga. Från 

år 1953 hade det fyråriga och det treåriga gymnasiets linjer följande uppdelning av antalet 

historietimmar. På latinlinjen hade man 13 veckotimmar på det fyraåriga och 10 på det treåriga, 

den allmänna linjen hade 16 respektive 13 vecktimmar historia, medan reallinjen slutligen hade 

12 respektive 9 veckotimmar. År 1960 skedde en förändring i och med att 

samhällskunskapsämnet då fick egna timplaner. Timplanerna för historieämnet blev då följande; 

latinlinjen fick 10 respektive 8 veckotimmar historia, på den allmänna linjen minskade det till 12 

respektive 9 veckotimmar och reallinjen fick 9 respektive 7 veckotimmar historia (Larsson 2001, 

s. 45 f). 

 

Vid mitten av 1960-talet skedde en reformering av gymnasiet. Enligt 1966 års läroplan hade man 

i första årskurs på samtliga linjer 2 veckotimmar historia. I andra årskursen varierade antalet 

timmar mellan olika linjer. På naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk linje 

hade man nu 4 veckotimmar historia. På teknisk och ekonomisk linje hade man 2 veckotimmar. 

Samhällsvetare och humanister var de enda som läste historia i den tredje årskursen. Antalet 

veckotimmar för ämnet var då 2 timmar (Lgy 66, s 70 ff. Larsson 2001, s. 46). 

 

I Lgy 70, den gemensamma läroplanen för gymnasieskolan, återfinns historieämnet endast i två 

av de totalt tjugo tvååriga linjerna, nämligen musiklinjen och social linje. Här läste eleverna 3 

veckotimmar historia första året och 2 veckotimmar det andra året. Historia lästes på samtliga 

treåriga linjer. Detta skedde dock inte i årskurs 1. På samhällsvetenskaplig och humansitsisk linje 

läste man historia i årskurs 2, timantalet var 5 timmar på båda dessa linjer. Även i tredje 
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årskursen hade dessa linjer 5 historietimmar i veckan. På teknisk och ekonomisk linje hade man i 

den tredje årskursen 4 veckotimmar historia. Slutligen kunde man på naturvetenskaplig linje läsa 

antingen 4 eller 6 timmar historia (Lgy 70, s. 6, 96-125, Larsson 2001, s. 46). 

 

År 1994 utfärdade regeringen den nya läroplana för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. I denna 

läroplan skiljer man på kärnämnen och karaktärsämnen. Eleverna skulle nu garanteras en minsta 

undervisningstid räknat i 60 minuters block. För de studieförberedande programmen var den 

minsta garanterade undervisningstiden 2180 timmar och för de yrkesförberedande 2400 timmar. 

Historia blev nu ett obligatoriskt ämne endast i de naturvetenskapliga, estetiska och 

samhällsvetenskapliga programmen. Det innebar att 13 av de 16 nationella programmen inte hade 

historia som ett obligatoriskt ämne. På samhällsvetenskapsprogrammets samhällsvetenskapliga 

och humanistiska grenar hade eleverna 190 timmar historia och den ekonomiska grenen hade 80 

timmar historia. Naturvetenskapsprogrammets grenar, teknisk och naturvetenskaplig, hade även 

de 80 timmar historia. Detsamma gällde på det estetiska programmet. Jämfört med Lgy 66 

innebar detta en minskning med cirka en femtedel av undervisningstiden i historia. Denna 

minskning var särskilt påtaglig på det naturvetenskapliga programmet där tiden närmast 

halverades jämfört med Lgy 66 (Larsson 2001, s. 47, Lindman Johansson 2000, s. 63f). 

 

Nästa förändring kom i slutet av 1990-talet då ett tekniskt program skapades, det tillkom nya 

kursplaner och kursernas poängtal skulle nu inte längre vara samma som antalet 

undervisningstimmar om 60 minuter. Jämfört med 1994 års ordning har historieundervisningen 

minskat ytterligare. Detta märks särskilt för elever med inriktning språk, den tidigare 

humanistiska linjen. Det nya tekniska programmet saknar som nämnts tidigare, helt historia. De 

förändringar som skett på gymnasienivå vad gäller minskningen av historieundervisningen följer 

de förändringar som skett på grundskolenivå. Skillnaden här är att på gymnasiet har 

förändringarna eller minskningen accelererat under 1990-talet. Störst har minskningen av 

historietimmarna varit för tekniker och humanister, men alla linjer har märkt av minskningarna 

(Historielärarnas förening Årsskrift 2001, s. 5, Larsson 2001, s. 48, Lindman Johansson 2000, s. 

51) 
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Tabell 1 Veckotimmar för historieämnet på gymnasienivå 1966-2000 (Larsson 2001, s. 49) 

 

  Linje/Program    

Läroplan/År .Humanistisk .Samhälls- .Ekonomisk .Natur- .Teknisk 

  Vetenskaplig   2-eller 3-årig vetenskaplig   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 

 

För att sammanfatta försvagningen av historieämnet kan följande procentuella nedgång ge en 

överblick. Den tidigare humanistiska linjen har förlorat hela 70 % av undervisningstiden i historia 

sedan år 1994. Samhällsvetarna som har samhällsvetenskaplig inriktning har förlorat 40 %, 

naturvetarna 50 %. Den tydligaste minskningen av historieämnet finner man emellertid på 

Teknikprogrammet. På de högre tekniska läroverken och senare på teknisk linje på gymnasiet 

läste man ca 100 klocktimmar historia. År 1993 upphörde linjen och blev en gren inom det 

Naturvetenskapliga programmet. Historia läste man då 80 klocktimmar. Från och med 

höstterminen 2000 blev så den tekniska grenen åter ett eget program, Teknikprogrammet. På 

detta program läser man ingen historia alls vilket innebär en minskning med 100 %. 

Sammantaget visar dessa förändringar på en markant nedgång gällande historieämnets ställning 

på gymnasiet, särskilt under slutet av 1900-talet ( Historielärarnas förening Årsskrift 2001, s. 5, 

Larsson 2001, s. 49 f,  Lindman Johansson 2000, s. 51). 
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Tabell 2 Historieämnets tillbakagång i den svenska gymnasieskolan, 1960 - 2000 

(Historielärarnas förening årsskrift 2001 s. 5)                   
Timplan för historieämnet – klocktimmar 

 

 

 

Inriktning:  

Linjegymnasium 

 

 

 1960            1971 

Programgymnasium 

 

 

1993                 2000 

 

Humanistisk 

Samhällsvetenskaplig 

Naturvetenskaplig 

Teknisk  

207                  248 

233                  248 

181                  149 

104                    99  

190                 ca.   80 

190                 ca. 190 

  80                 ca.   80           

  80                          0                   

                             

 

 

2.3 Orsaker till historieämnets försvagning 
Här presenteras olika tänkbara orsaker till historieämnets minskade utrymme på framför allt 

gymnasienivå. 

 

Historieämnet har fått minskat utrymme i timplanen, särskilt från år 1994, och tidsutrymme har 

lämnats till andra ämnen, bland annat ämnen som eleverna väljer efter individuella önskemål. 

Grundskolans och gymnasieskolans läroplaner visar att historieämnets ställning har haft en 

kraftig nedgång under senare hälften av 1900-talet. (Larsson 2001, s. 92 f, Lindman Johansson 

2000, s. 54 f).  Bakom historieämnets förändrade ställning ligger en rad faktorer som tillsammans 

utgör orsaker till den förändring som skett.  Några av dessa tänkbara faktorer är hämtade från 

Hans Albin Larssons bok; ”Den reflekterande medborgaren” och då framför allt från ett kapitel i 

boken med titeln ”Historieämnet i skolan: En analys av debatten sedan 1940” skrivet av Marita 

Lindman Johansson. Lindman Johansson presenterar en rad olika förklaringar till historieämnets 

minskade utrymme. Några av dessa förklaringar presenteras nedan; 

– En föreställning att det moderna samhället kräver samhällskunskap, snarare än historia, för att 

göra eleverna bättre anpassade för livets svårigheter. Samhällsläran ansågs under 1930-talet 
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främja framväxten av det demokratiska samhället. Kombinationen historia med samhällslära 

ansågs leda till att samhällsläran fick för lite utrymme. Tiden som gavs till det nya 

samhällskunskapsämnet togs bland annat från historieämnet. 

- På grundskolenivå sammanfördes i ett tidigt skede historia med religionskunskap, 

samhällskunskap och geografi i ett so-block. Efter hand minskade utrymmet för de 

samhällsorienterade ämnena på grundskolan i och med att nya ämnen skapades. Exempel på 

sådana ämnen är teknik, barnkunskap, elevens val och skolans val. Ämnen som matematik och 

språk fick även mer tid, tid som togs från bland annat historieämnet.  

– Vidare saknar ämnet historia en stark stödgrupp i samhället. Detta kan jämföras med 

exempelvis religionsämnet som har ett parti, Kristdemokraterna, till stöd. Religion är för övrigt  

ett kärnämne på gymnasiet enligt Lpf 94 (Lindman Johansson 2000, s. 62 f). 

 

År 2001 publicerades en rad artiklar om historieämnets ställning i bland annat Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter. Dessa pekade framför allt på hur övergången från linjegymnasium till 

programgymnasium i början av 1990-talet kom att innebära en minskning av historieundervisning 

på gymnasiet. Ytterligare en försämring inträffade i och med skolreformen ”Gymnasium 2000”2. 

På exempelvis det naturvetenskapliga programmet har undervisningstiden i historia närmast 

halverats sedan övergången till programgymnasium, och mer än halverats sedan år 1960. Genom 

”Gymnasium 2000” blev kursen Historia B inte längre obligatorisk på humanistisk linje. Det 

innebar en minskning från 248 klocktimmar år 1991 till endast 80 klocktimmar historia år 2000 

(Historielärarnas förening Årsskrift 2001, s. 5, Larsson 2001, s. 92 f, Lindman Johansson 2000, s. 

51 ff.). Sammanfattningsvis kan historieämnet således sägas ha minskat av flera olika skäl och 

vid olika tidpunkter. Förändringarna har hela tiden skett mot bakgrund av större förändringar.  

 

2.4 Historieämnets innehåll och utformning i gymnasieskolans läroplaner  
I det följande ges en genomgång av hur ämnet historia behandlas i olika gymnasiala läroplaner. 

Detta för att klargöra om det i läroplanerna framkommer förändringar och förskjutningar av 

historieämnet.  

 

                                                 
2 Reviderade kursplaner till Lpf 94 kom år 2000. Se kapitel 2.5.  Historieämnets innehåll och utformning i 
gymnasieskolans läroplaner. 
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I Lgy 66, det vill säga läroplanen från år 1966, finns ett femton sidor långt avsnitt om ämnet 

historia. Här ges kommentarer och anvisningar om ämnet, vars viktigaste uppgift är att ge 

eleverna kännedom om gångna tider. Historiska kunskaper förklaras även här ge en ökad 

förståelse av förhållanden i nutid. Sveriges historia skall läsas tillsammans med andra länders 

historia och samverkan mellan ämnen lyfts fram. Det globala perspektivet skall behandlas och 

undervisningen på gymnasiet bör avslutas med ett studium av världen i dess helhet under de 

senaste decennierna. Lgy 66 tar även upp vikten av träning i källkritik och självständigt arbete 

(Lgy 66, s. 182-196, Larsson 2001, s. 84). 

 

En ny läroplan antogs fyra år senare, Lgy 70. Denna läroplan är annorlunda utformad jämfört 

med Lgy 66. Den består av tre delar, den allmänna delen anger mål och riktlinjer, timplaner, 

kursplaner samt allmänna anvisningar. Den andra delen innehåller kompletterande anvisningar 

och kommentarer till undervisningen och den tredje delen innehåller slutligen detaljerade förslag 

till studieplaner för olika ämnen på vissa linjer. I läroplanens allmänna del står det inget specifikt 

om ämnet historia. I den andra delen, supplementdelen Lgy 70:II för följande linjer; 3- årig 

Humanistisk, Natur, Samhälls och Ekonomisk samt för 4-årig Teknisk linje, har ämnet historia 

som uppgift att ge eleverna kännedom om tidigare generationers arbete och liv. Vidare skall 

världsperspektivet finnas med i undervisningen och här ligger tyngdpunkten på senare historia. 

Världshistorien efter år 1945 ges stort utrymme. Undervisningen skall ge stort utrymme för 

analys (Larsson 2001, s. 84 f).  

 

År 1980 antogs reviderade kursplaner för Lgy 70. Här anges inga större skillnader mot för 

tidigare plan vad gäller ämnet historia. Huvudsyftet med historiestudierna är att eleverna skall få 

ett perspektiv på utvecklingen av samhället fram till nutid. Samverkan med andra ämnen  belyses. 

Även här betonas ett globalt perspektiv samt att hembygden bör studeras och sättas i relation till 

resten av världen. Något som också betonas är att historieundervisningen skall sätta fokus på 

invandringen till landet för att på så sätt skapa ökad förståelse för minoriteter i samhället  

(Larsson 2001, s. 85). En ny läroplan trädde i kraft år 1994, Lpf 94, Läroplan för de frivilliga 

skolformerna. Det är ett tunt häfte i jämförelse med de tidigare läroplanerna. Lpf 94 innehåller 

bland annat ett avsnitt om skolans värdegrund och den tar även upp riktlinjer och mål för 
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gymnasieskolan. Utöver Lpf 94 har gymnasieskolans 16 program egna programhäften där 

kursmål, betygskriterier, programmål med mera presenteras (Lpf 94 s. 3 ff., Larsson 2001 s. 86). 

 

Enligt kursplanerna för Historia A och Historia B skall ämnet bland annat skapa insikt om 

alltings föränderlighet och öka nyfikenheten på omvärlden. De historiska kunskaperna skall även 

bidra till elevernas förståelse av samtiden. Något som även betonas är vikten av källkritik. Kursen 

Historia A syftar inte till att ge någon heltäckande historisk kunskap utan ett urval är nödvändigt, 

historiska baskunskaper skall förmedlas. Kursen Historia B skall ge en fördjupad historisk analys 

(Skolverkets Kursplan Historia A, Skolverkets Kursplan Historia B, Larsson 2001, s 86.) 

 

Reviderade kursplaner till Lpf 94 kom år 2000. Inom samhällsprogrammet tillkom nu Historia C 

som valbar kurs. I och med detta preciseras Historieämnets syften och de motsvarar till stor del 

värdegrundstanken, att skolan skall verka för bland annat människolivets okränkbarhet. Historia 

A förändras och skall nu behandla historien från forntid till nutid. Kursinnehållet skall även 

anpassas till vilken studieinriktning eleven valt. Detsamma gäller för Historia B där elevens 

självständiga och kritiska förmåga skall öka genom temaarbeten och andra fördjupningsarbeten. 

Historia C skall sammanfattningsvis gå in djupare på källkritik och varierande historiesyn 

(Skolverkets kursplan historia A, B, C, Larsson  2001, s. 87 f.). Sett utifrån styrdokumenten har 

historieundervisningens innehåll genomgått en viss förskjutning till att behandla senare historia 

och global historia. Alla styrdokumenten har emellertid tydliga formuleringar angående 

historieämnets utformning. 

 

3. Påtryckaraktörer 
I detta kapitel kommer exempel på påtryckarnivåer, påtryckaraktörer och påtryckarpersoner att 

gås igenom. De påtryckarnivåer, påtryckaraktörer och påtryckarfaktorer som i det kommande 

kapitlet skall exemplifieras är: Lärarorganisationer i form av Lärarnas Riksförbund (LR) och 

Historielärarnas Förening (HLF), den kommunala nivån i form av Lundainitiativet, riksdagsnivån 

i form av riksdagsmotioner och slutligen skall de stora intresseorganisationerna LO, TCO och 

Svenskt Näringslivs inställning i frågan historia som kärnämne på gymnasiet redovisas. 

Påtryckarnivåerna och påtryckaraktörerna är utvalda för att representera flera olika nivåer i det 

svenska samhället. De specifika påtryckaraktörer som kommer att redovisas är de som författarna 
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anser har stort inflytande i svensk politik, som t.ex. LO, TCO och Svenskt Näringsliv, samt de 

påtryckaraktörer som arbetat aktivast för att införa historia som kärnämne på gymnasiet, t.ex. LR 

och HLF.        

 

Det fackförbund som valts ut är Lärarnas Riksförbund (LR). Anledningen till att LR valts ut och 

studerats som påtryckaraktör och inte Lärarförbundet är att LR bara organiserar lärare som 

arbetar inom grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildning, högskola och privata 

utbildningsanordnare. LR organiserar inte skolledare och förskolelärare. Lärarförbundet däremot 

organiserar även förskolelärare och skolledare. LR är mer av ett ”gymnasielärarfackförbund” än 

vad Lärarförbundet är. Eftersom uppsatsen avhandlar historia som kärnämne på gymnasieskolan 

har författarna valt att undersöka LR:s roll som eventuell påtryckaraktör istället för 

Lärarförbundet.  

 

Genom att undersöka den kommunala nivån vill författarna se om det tagits några initiativ på 

kommunal nivå för att verka för att historia skall bli kärnämne på gymnasiet. Med kommunal 

nivå menar författarna om politiker och/eller tjänstemän på kommunal nivå verkat för att historia 

skall bli kärnämne på gymnasiet. Det enda exemplet som författarna hittat på kommunal nivå är 

Lunds kommuns utbildningsnämnd som helt enigt bestämde sig för att verka för att historia 

skulle bli kärnämne på gymnasiet. Detta initiativ av Lunds kommuns eniga utbildningsnämnd 

kallas för Lundainitiativet. Lundainitiativet är utvalt som påtryckargrupp eftersom det är ett unikt 

projekt där en helt enig utbildningsnämnd bestående av samtliga riksdagspartier finns 

representerad. En ytterligare motivering till att Lunds kommuns utbildningsnämnds initiativ valts 

ut är att det refereras till Lundainitiativet i t.ex. HLFs skrifter.  

 

Författarna har vidare gått igenom samtliga motioner vad gäller utbildning, som finns publicerade 

på riksdagens hemsida från samtliga partier för att kunna redogöra för partiernas uppfattning i 

frågan om historia som kärnämne på gymnasiet. Motioner från samtliga partier utom 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet berör ämnet historia på gymnasiet.  

 

Slutligen är samtliga publikationer av de olika påtryckarnivåerna och påtryckaraktörerna utvalda 

tidsmässigt för att visa att de verkade strax innan Gymnasiekommittén bildades samt under hela 
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processen fram till att riksdagen röstade för att införa historia som kärnämne. Konkret tidsmässigt 

betyder det att de publikationer som författarna använder sig av i kapitlet är skrivna och 

publicerade från slutet av 1990-talet och framåt.     

 

3.1 Lärarorganisationer 
Som redan skrivits i början av detta kapitel så är de två lärarorganisationer som skall undersökas 

ur ett påtryckaraktörsperspektiv Lärarnas Riksförbund och Historielärarnas Förening.  

 

3.1.1 Lärarnas Riksförbund 

Lärarnas Riksförbunds (LR) historia börjar redan 1884 då Svenska lärarsällskapet bildades. 

Sällskapet skulle vara ett föreningsband mellan alla lärare vid de allmänna läroverken. Det 

uttalade målet för sällskapet var att verka för undervisningen, läroverkens och lärarnas bästa. 

Läroverkslärarnas Riksförbund, blev det nya namnet på organisationen 1913. Förbundet 

omorganiserades 1950 och fick i samband med denna flera nya sektioner. Dessa var; Allmänna 

adjunktsföreningen, Sveriges yngre läroverkslärares förening, Lektorernas förening och sektionen 

för lärare i övningsämnen. Sitt nuvarande namn, Lärarnas Riksförbund (LR), fick organisationen 

1964 (www.lr.se). 

 

Lärarnas Riksförbunds tjänstemän medverkar i flera olika referensgrupper. I dessa grupper finns 

flera centrala utbildningspolitiska aktörer representerade. På så vis får LR en möjlighet att bevaka 

sina medlemmars intressen samt ge lärarprofessionen inflytande i frågor som är viktiga för yrket 

och yrkesrollen (www.lr.se).  

 

Under 13-16 maj samt 9-10 september 2000 genomförde LR sin årliga kongress. Under denna 

kongress motionerade Jonas Nordenfelt, lokalombud från Mönsterås, för att historia skulle göras 

till kärnämne på gymnasiet. Motionen fick nummer 163 och den lyder:  

 

”Jag förstår inte varför historia inte är kärnämne i dagens gymnasieskola. Detta är för mig 

obegripligt; inte minst med tanke på att politiker ofta betonar vikten av historiska kunskaper (t.ex. 

riksdagens projekt om förintelsen, ”Levande historia”). Att ha en historisk insikt i olika 

sammanhang och problem är inte minst viktigt för våra ungdomar, bland annat i kampen mot 

http://www.lr.se
http://www.lr.se
http://www.lr.se
http://www.lr.se
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antidemokratiska och rasistiska rörelser. Därför föreslår jag för kongressen: att LR ska verka för 

att historia blir ett kärnämne på gymnasieskolan”(motion nr 163 protokoll kongress 2000 

Lärarnas Riksförbund).  

 

Styrelsen i LR kommenterade motionen med att konstatera att historia i dag (år 2000) inte är ett 

kärnämne på gymnasiet utan ett karaktärsämne. Då reformen inom gymnasieskolan som innebar 

införandet av program genomfördes betonade LR vikten av att införa historia som kärnämne. 

Detta fick inget gehör, historia blev ett karaktärsämne. LR motiverade ställningstagandet om att 

historia borde vara kärnämne med att betona vikten av historiemedvetenhet, och att ett stärkande 

av sin egen och andras identitet är av stor vikt. Ytterligare motivering från LR:s styrelse till att 

historia borde vara kärnämne var att eleverna genom historieundervisning får en handlingsplan 

för att i framtiden kunna motarbeta antidemokratiska rasistiska organisationer. Styrelsen 

avslutade sitt yttrande över motionen med att konstatera att gymnasieskolan skall förändras och i 

denna förändring ingår en översyn av kärnämnena. I och med denna översyn av kärnämnena 

anser styrelsen att LR kommer att ges möjlighet att framföra sina åsikter om kärnämnena. 

Avslutningsvis föreslog styrelsen att kongressen skulle bifalla motionen (styrelsens yttrande över 

motion 163 protokoll kongress 2000 Lärarnas Riksförbund).     

 

Kongressen biföll motionen som framfördes av Jonas Nordenfelt och som styrelsen stödde. 

Kongressen röstade för ett tillägg till motionen som innebär att Historia A och B kurserna skall 

vara karaktärsämne på Samhällsvetenskapliga (SP) programmet (beslut motion 163 kongress 

2000 Lärarnas Riksförbund).  

 

3.1.2 Historielärarnas Förening 

Historielärarnas förening är en politiskt obunden och ideell organisation som har demokrati och 

humanism som grund. Styrelsen väljs av medlemmarna vid föreningsstämman för en 

tvåårsperiod. Föreningen är öppen för både historielärare och för de som är allmänt intresserade 

av historia. Den verkar för att stärka och utveckla historieundervisningens villkor och kvalitet på 

samtliga nivåer; grundskola, gymnasium, högskola och folkbildning, samt organiserar 

verksamhet som t.ex. konferenser, kurser och resor. Historielärarnas förening ger också ut 

skrifterna Aktuellt om historia samt Historielärarnas Förenings Årsskrift som utgetts i över 
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femtio år. Föreningen verkar för sina mål genom lobbyverksamhet gentemot politiker i form av 

brev, men också genom att skriva remisser (www.historielararnas.se).   

 

Spontanremissen rörande SOU 2002:120 3 är författad av Historielärarnas Förenings styrelse och 

den är undertecknad av dess dåvarande (juni 2003) ordförande Klas-Göran Karlsson. I 

spontanremissen koncentrerar sig historielärarnas förening på de delar av kommitténs förslag som 

gäller historia som kärnämne.  

 

Styrelsen för Historielärarnas Förening är väldigt positiv till att Historia föreslås bli kärnämne på 

gymnasiet. Det är inte bara allmänbildningen och historiemedvetenheten som kommer att öka 

utan styrelsen tror också att detta kommer att ge andra positiva effekter på skolarbetet samt berika 

kulturklimatet i Sverige. De är dock bekymrade om att införandet av historia som kärnämne ska 

leda till att de inriktningar som redan idag läser minst 100 poäng ska läsa mindre historia. Därför 

föreslår styrelsen att historia görs till en kurs som omfattar 100 poäng. Alternativet är att göra en 

kurs, Historia B, obligatorisk för de inriktningar som redan idag läser historia. Risken är annars 

att de som redan idag läser obligatorisk historia kommer att läsa hälften så mycket historia som 

idag. Styrelsen pekar på kommitténs förslag om att samtliga kurser ska, förutom i undantagsfall, 

omfatta 100 poäng. Detta borde också gälla historia, anser styrelsen. Ett annat motiv för att 

historia skall omfatta 100 poäng är att det enligt styrelsen krävs mycket tid och studier för att 

förstå historien både utifrån samtidens förutsättningar och värden samt med utgångspunkt från 

dagens förutsättningar och värderingar (www.historielararnas.se). 

 

Styrelsen för Historielärarnas Förening anser att alla elever som läser på de estetiska, 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga inriktningarna samt även de med teknisk 

studieinriktning ska läsa minst 100 poäng historia. Styrelsen delar också kommitténs uppfattning 

om att inte införa ett SO-block på gymnasiet då de menar att ämnesövergripande samarbete bäst 

sker mellan självständiga ämnen (www.historielararnas.se). 

 

                                                 
3 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap, behandlas i uppsatsen under rubrik 4. Processen som leder fram till att 
historia blir kärnämne. 

http://www.historielararnas.se
http://www.historielararnas.se
http://www.historielararnas.se
http://www.historielararnas.se
http://www.historielararnas.se
http://www.historielararnas.se
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Den tionde december 2003 skrev Historielärarnas Förenings nuvarande (november 2005) 

ordförande Hans-Albin Larsson ett brev till dåvarande Utbildningsminister Tomas Östros. Brevet 

finns publicerat på föreningens hemsida.  

 

Larsson uttrycker i brevet en förhoppning om att regeringen ska fortsätta på den inslagna vägen 

om en positiv inställning till historiekunskaper i arbetet om att förändra gymnasieskolan. Det är 

mycket positivt enligt Larsson att historia föreslås bli kärnämne men att de 50 poäng som föreslås 

är alldeles för lite. Det krävs enligt honom minst 100 poäng för att historieämnets kärnkurs ska 

bli meningsfull. Han fortsätter att påminna om att regeringen har uttalat sig positivt om värdet av 

historieundervisning för att bekämpa historielösheten, men att detta inte har omsatts i praktik. 

Tvärtom har historieämnet försvagats i realiteten med färre och färre timmar i kursplanerna 

(www.historielararnas.se). 

 

Enligt Larsson är det viktigt med en successiv kunskapsuppbyggnad i historia då ämnet är 

beroende av elevernas större mognad och allmänbildning. Därför får inte kursen göras för liten 

och därför bör den komma när eleverna har störst möjlighet till att tänka kritiskt och reflektera, 

dvs. under de sista skolåren. Larsson menar att det borde finnas utrymme till att utöka 

historiekursen med tanke på att flera hundra poäng avsätts till egna tillvalskurser samt att 15 

veckor avsätts till praktik. Avslutningsvis menar Larsson att eleverna genom historiska kunskaper 

och genom att tränas i kritiskt granskande så kommer risken att minska att ungdomar skaffar sig 

fördomar och blir medlöpare (www.historielararnas.se). 

 

3.2 Kommunal nivå 
Som skrivits i början av detta kapitel så menas med den kommunala nivån politiker och/eller 

tjänstemän på kommunal nivå, och huruvida de eventuellt har verkat för att historia skall bli ett 

kärnämne på gymnasiet.  

 

3.2.1 Lundainitiativet 

Lundainitiativet – ”Gör historia till ett kärnämne”, tog sin början i och med en debattartikel 

författad av Bengt Nilsson, publicerad i Svenska Dagbladet den 26 maj 2000. Nilsson är lektor 

vid Katedralskolan i Lund och redaktör för Historielärarnas Förening Årsskrift (HLFÅ). I sin 

http://www.historielararnas.se
http://www.historielararnas.se
http://www.historielararnas.se
http://www.historielararnas.se
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artikel pekar Nilsson på att hälften av de svenska gymnasieeleverna inte läser historia och att 

timantalet minskat mycket för naturvetare, tekniker och humanister (Nilsson, red. 2000, s. 105).  

 

Någon som tog intryck av Nilssons artikel var den lokale skolpolitikern Gunnar Stensson (v). 

Stensson vände sig till Utbildningsnämnden i Lund och begärde en utredning om möjligheten att 

låta eleverna på en gymnasieskola i Lund läsa historia. Utbildningsnämnden antog förslaget och 

det blev tjänstemännen vid Utbildningskansliet som fick uppdraget att undersöka de praktiska 

aspekterna av förslaget. Dock visade det sig att Skolverket i praktiken avskaffat möjligheterna att 

införa lokala profiler. På grund av detta beslutade Utbildningsnämnden i Lund den 13 september 

2000 att vända sig till Utbildningsdepartementet och till den sittande Gymnasiekommittén 

(Gymnasiekommittén 2000) med en begäran att historia skulle bli ett kärnämne på gymnasiet. 

Det som gjorde detta beslut unikt var det faktum att det var en totalt politiskt enig 

utbildningsnämnd som enades om att driva på för att historia skall bli ett kärnämne(Nilsson, red. 

2000, s.105).  

 

3.3 Riksdagsnivån 
Författarnas undersökning av riksdagsnivåns verkan för att historia skall bli ett kärnämne på 

gymnasiet koncentrerar sig uteslutande på riksdagsmotioner. Det är riksdagen som stiftar lagarna 

och därmed också i slutändan bestämmer hur skolan ska se ut inklusive vilka kurser som eleverna 

ska läsa och omfattning av kurserna mm. Det är enligt författarna mest intressant att studera de 

direkta påverkansverktyg som riksdagen har, nämligen motionerna. Författarna har hittat 

motioner från samtliga partier om ämnet historia i gymnasieskolan med undantag från 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  

 

3.3.1 Riksdagsmotioner  
Motion 1999/2000:Ub243 är författad av Håkan Juholt, Ann-Marie Fagerström och Krister 

Örnfjäder, samtliga är riksdagsledamöter för det Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Ledamöterna 

föreslår i sin motion till riksdagen att denna skall ge till känna för regeringen att historieämnet 

ska få en starkare ställning i skolan samt att historia ska göras till ett kärnämne på gymnasiet 

(Motion 1999/2000:Ub243). 
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Motiveringen till att ledamöterna anser att historieämnet ska stärkas och göras till kärnämne på 

gymnasiet är flera. Ledamöterna anser att Sverige integreras allt mer med resten av Europa och 

andra kulturer. Genom denna integration så blir det tydligare att man på de flesta andra platser i 

världen värderar historia högst, vad gäller grunden för allmänbildning. Denna allmänbildning 

anses på många platser i världen vara en förutsättning för framtida yrkeskarriär. Samtidigt anser 

ledamöterna att vi i Sverige har en situation där väldigt många yngre människor har väldigt dåliga 

historiekunskaper. De pekar bl.a. på det faktum att färre än hälften av dagens (1999) 

gymnasieelever läser historia(Motion 1999/2000:Ub243). 

 

Ledamöterna i motionen är medvetna om problemet med att göra historia till kärnämne innebär 

att andra ämnen får mindre poäng. De föreslår att olika lösningar bör prövas och föreslår själva 

bl.a. att historia ersätter religion som kärnämne. Andra möjliga förslag värda att utreda är att lite 

tid borde kunna tas från svenska som har 200 poäng. Dock får det inte ske på bekostnad av sämre 

svenska kunskaper hos ungdomarna. I förslaget om att ta lite tid från svenskan, förutsätts att man 

i historieundervisningen lägger en del tid på uppsatsskrivning i historiska ämnen. Ytterligare 

andra förslag är att samordna historia med samhällskunskap, t.ex. ideologier, med svenskans 

litteraturhistoria och med religionskunskap (Motion 1999/2000:Ub243).    

 

Motionen avslutas med att ledamöterna påpekar att Sveriges Socialdemokratiska 

Ungdomsförbund (SSU) vid sin senaste kongress, i sin handlingsplan slagit fast att förbundet 

skall verka för att historia skall bli kärnämne på gymnasiet. Ledamöterna i motionen anser att det 

kravet från unga människor borde behandlas seriöst (Motion 1999/2000:Ub243).  

 

Motion 2000/2001:Ub313 är författad av Carl Erik Hedlund, Elisabeth Fleetwood, Kent Olsson 

samt Carl-Erik Skårman. Samtliga representerar det moderata samlingspartiet. I sin motion 

föreslår de till riksdagen att denna tillkännager för regeringen sin vilja att höja kvaliteten på 

historieundervisningen via bättre krav på undervisningen samt via utvärdering av historieämnet 

på nationell nivå (Motion 2000/2001:Ub313). 

 

Ledamöterna hänvisar i sin motion till historiker och historielärare som hävdar att 

historiekunskaperna i samhället har försämrats. Detta är ett problem då det samtidigt idag finns 
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ett större behov än tidigare av att bygga broar mellan olika etniska och sociala grupper. I och med 

att historieundervisningen har fått mindre utrymme i skolan så har sammanhanget i 

undervisningen kraftigt försvagats. Just sammanhangsförståelsen är av stor vikt för det kritiska 

tänkandet. Ledamöterna anser att detta har lett till att möjligheterna för okritiskt anammande av 

andras slutsatser eller fördomar har ökat. Ett av de tydligaste exemplen på just detta var den enkät 

som redovisades 1997 och som visade på att svenska ungdomar i lägre grad än internationella 

ungdomar trodde på det verkliga i Hitlers beslut om ”judefrågans slutgiltiga lösning” och 

skapandet av dödsläger. Samma enkät visade att svenska ungdomar var osäkra på om demokrati 

var den bästa styrelseformen. Regeringen tog i samband med enkätens redovisning initiativet till 

projektet ”Levande historia”. Detta projekt fokuserade främst på förintelsen. Ledamöterna anser 

dock att det måste vara ambitionen att det ska vara skolan som tillhandahåller en tillfredställande 

historieundervisning (Motion 2000/2001: Ub313).      

 

Ledamöterna hävdar att den historiska bakgrunden idag diskuteras mer än tidigare. Exempel där 

historiska argument ställts i förgrunden för dagspolitiska ställningstaganden är krigen i det forna 

Jugoslavien och krigen i Kaukasusområdet. Med dessa exempel menar ledamöterna att historien 

är väldigt central och betydelsefull i dagens politik och samhälle. Det är därför av stor vikt att alla 

i dagens samhälle kan tolka historien då detta ligger till grund för hur man som individ betraktar 

samhället i ett orsaks- och meningssammanhang. På detta sätt är makten över historien av central 

betydelse vad gäller makten över nuet och framtida vägval (Motion 2000/2001: Ub313).  

I motionen anser ledamöterna att det är lärarna som har stor del i att säkerställa en hög kvalitet i 

historieundervisningen. Det är enligt ledamöterna märkligt och uppseendeväckande att det i 

dagens skolor finns obehöriga lärare inom historieämnet, kanske t.o.m. lärare som inte ens läst en 

enda poäng historia på högskola eller universitet. Ledamöterna föreslår 60 lästa poäng i ämnet 

historia för att få undervisa på högstadiet eller gymnasiet. Vidare föreslår de att utvärdering av 

elevernas kunskaper samt undervisningens kvalitet utvärderas kontinuerligt på nationell nivå 

genom exempelvis nationella prov (Motion 2000/2001: Ub313). 

 

Motion 2003/04:Ub10 är författad av Torsten Lindström, Gunilla Tjernberg, Chatrine Pålsson, 

Inger Davidson, Sven Brus, Kenneth Lantz, Olle Sandahl, Dan Kihlström, Ulrik Lindgren och 

Rosita Runegrund. Samtliga är ledamöter i partiet Kristdemokraterna (Motion 2003/04:Ub10).  
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Motionen är ett svar på propositionen 2003/04:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för 

utveckling av gymnasieskolan. Motionen är relativt lång och omfattar och kommenterar hela 

propositionen. Författarna har valt att redogöra för de delar av motionen som omfattar 

propositionens förslag om att göra historia till kärnämne (Motion 2003/04:Ub10). Ledamöterna 

börjar med att konstatera att de historiska kunskaperna i dagens samhälle är bristfälliga och att 

ämnet bara ingår som obligatoriskt ämne i de samhälls- och naturvetenskapliga programmen. 

Ledamöterna hänvisar i motionen till skolverkets rapport ”Undervisning i 1900-talets 

historia”(1999) att omkring 40 procent av gymnasieeleverna inte hade någon undervisning alls i 

historia. Detta tycker ledamöterna är anmärkningsvärt eftersom de anser att historia är en viktig 

del i vårt kulturarv. Ledamöterna glädjer sig över att historia nu föreslås bli kärnämne. Dock är 

de oroade för att ämnet ska minska i omfattning för de elever som redan idag läser historia. 

Ledamöterna vill också att kärnämnesblocket inte ska minskas för att ge plats åt historia utan att 

det utrymmet ska tas från det individuella valets timplan. I motionen pekar ledamöterna också på 

de bristfälliga kunskaperna om de brott som genomförts av kommunistiska regimer över världen 

(Motion 2003/04:Ub10).  

 

Motion 2003/04:Ub11 är skriven av Sofia Larsen, Birgitta Sellén, Margareta Andersson, Kenneth 

Johansson, Jan Andersson, Birgitta Carlsson och Håkan Larsson. Samtliga representerar 

Centerpartiet. Denna motion är också den en omfattande motion som svar på propositionen 

2002/04:140. Också här kommer författarna att bara gå igenom den del av motionen som 

avhandlar införandet av historia som kärnämne, som dock är mycket kort (Motion 

2003/04:Ub11).  

 

Ledamöterna välkomnar regeringens förslag om att införa historia som kärnämne på gymnasiet. 

Dock motsätter sig ledamöterna förslaget om att utrymmet för historia ska tas från 

karaktärsämnena. Ledamöterna föreslår istället att utrymmet för historia ska tas från det 

individuella valet (Motion 2003/04:Ub11).    

 

Motion 2001/02:Ub249 är författad av Ulf Nilsson, Yvonne Ångström och Ana Maria Narti. 

Samtliga representerar Folkpartiet. Motionen avhandlar historieämnet i skolan, både grundskolan 
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och gymnasieskolan. De delar av motionen som kommer att redogöras är de delar som rör 

historia på gymnasiet (Motion 2001/02Ub249). 

 

Ledamöterna i motionen föreslår till riksdagen att göra historia till kärnämne på gymnasiet. I 

motionen pekar ledamöterna på att vår tids viktigaste avgöranden sker i konflikten mellan 

diktatur och demokrati. Demokratins fortlevnad hänger enligt ledamöterna på tron på samtalet 

som metod. Vidare menar ledamöterna att dåliga historiekunskaper leder till historielöshet som i 

sin tur är en grogrund för nykommunistiska och nynazistiska rörelser. Historiekunskaper är också 

viktiga enligt ledamöterna när det kommer till att tolka och förstå dagens problem och konflikter. 

Det är enligt ledamöterna omöjligt att förstå och tolka dagens problem på Balkan utan att ha klart 

för sig förhållandena när det gäller Österrike-Ungern och skotten i Sarajevo 1914 (Motion 

2001/02Ub249).  

 

Ledamöterna pekar också i sin motion på det faktum att antalet historietimmar i gymnasiet har 

minskat kraftigt och att 40 procent av alla gymnasieelever inte läser historia alls (Motion 

2001/02Ub249).   

   

3.4 Intresseorganisationer 
De intresseorganisationer som kommer att undersökas och redovisas är LO, Svenskt Näringsliv 

och TCO. Dessa är utvalda eftersom de är de största och mest inflytelserika 

intresseorganisationerna i Sverige.  

 

3.4.1 LO 

Landsorganisationen i Sverige (LO) är ett samarbeta mellan sexton fackförbund. Det totala 

antalet medlemmar uppgår till 2 miljoner. LO bildades för över 100 år sedan. Med tanke på LO:s 

starka band till Socialdemokraterna och dess 2 miljoner medlemmar så är LO utan tvekan en av 

Sveriges tyngsta och absolut mest inflytelserika organisationer (www.lo.se).   

 

I LO:s yttrande över Åtta vägar till kunskap, en ny struktur för gymnasieskolan (SOU2002:120), 

nämns inte organisationens uppfattning i frågan om huruvida historia bör införas som kärnämne 

eller inte på gymnasiet. Yttrandet berör i övrigt stora delar av Gymnasiekommitténs betänkande, 

http://www.lo.se
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men inte som sagt förslaget om att införa historia som kärnämne på gymnasiet. Det enda som i 

yttrandet berör ämnet historia överhuvudtaget är LO:s förslag om att eventuellt slå ihop ämnena 

samhällskunskap, religionskunskap och historia (LO:s yttrande, diarienummer 2003-auk-156). 

  

Författarna har inte funnit annat material om LO:s uppfattning i frågan om ämnet historia skall 

göras till kärnämne på gymnasiet. Frågan nämns överhuvudtaget inte i yttrandet till SOU 

2002:120. 

 

3.4.2 TCO 

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) är en paraplyorganisation för 17 fackförbund med 

totalt nära 1.3 miljoner medlemmar. TCO är en av Sveriges tyngsta intresseorganisationer 

(www.tco.se). I TCO:s yttrande av SOU 2002:120 nämns inte Gymnasiekommitténs förslag om 

att införa historia som kärnämneskurs på gymnasiet överhuvudtaget. Det enda som nämns i 

TCO:s yttrande om historia är att Gymnasiekommittén föreslår att några kärnämneskurser 

inklusive historia skall omfatta 50 poäng. TCO anser att det är viktigt att det som läses på 

samtliga kärnämneskurser är relevant (TCO:s yttrande, diarienummer 03-0027).    

 

Precis som i fallet med LO har författarna inte hittat något material som berör TCO:s uppfattning 

i frågan huruvida historia skall bli kärnämne på gymnasiet eller inte.  

 

3.4.3 Svenskt Näringsliv 

Föreningen Svenskt Näringsliv företräder ca 57 000 små, medelstora och stora företag. Dessa 

företag är organiserade i 48 bransch- och arbetsgivarförbund. Föreningens uppdrag är att öka 

förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha så goda 

villkor som möjligt för att verka och växa (www.svensktnaringsliv.se).  

 

I Svenskt Näringsliv remissyttrande till SOU 2002:120 nämns inte Gymnasiekommitténs förslag 

om att göra historia till kärnämne alls. Svenskt Näringsliv kommenterar bara att kraven på goda 

baskunskaper och yrkesspecifika kunskaper ökar i nästan alla jobb. I sitt remissyttrande fortsätter 

Svenskt Näringsliv att betona vikten av goda kunskaper, både baskunskaper, spetskunskaper och 

yrkeskunskaper(Svenskt Näringsliv remissyttrande SOU 2002:120).   

http://www.tco.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.tco.se
http://www.svensktnaringsliv.se
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Författarna har inte heller i fallet Svenskt Näringsliv hittat annat material som skulle kunna 

avslöja föreningens inställning i frågan historia som kärnämne på gymnasiet.  

 

4. Processen som leder fram till att historia blir kärnämne  
I detta kapitel redovisas delar av den process som leder fram till att det på riksdagsnivå beslutas 

att historia skall inrättas som kärnämne på gymnasiet med start för de som börjar årskurs ett år 

2007. SOU-undersökningar och propositioner presenteras för att ge en tydlig bild av hur 

beslutsprocessen, fram till skolverkets senaste publicering av förslag till utformning av 

kärnämneskursen i historia, sett ut.  

 

4.1 Sammanfattning av SOU 2002:120, Åtta vägar till kunskap  
SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap, skall här kort sammanfattas. Främst är det delarna av 

SOU:n som behandlar motiveringarna till att gymnasieskolan skall förändras och att historia skall 

bli ett kärnämne på gymnasiet som kommer att sammanfattas.  

 

I maj 2000 tillsattes på regeringens uppdrag en kommitté som fick namnet Gymnasiekommittén 

2000. Kommittén utgjordes av riksdagsledamoten Jan Björkman tillika ordförande, 

riksdagsledamoten Britt–Marie Danestig, riksdagsledamoten Erik Arthur Egervärn, 

kommunalrådet Mats Gerdau, riksdagsledamoten Ulla-Britt Hagström, riksdagsledamoten 

Marianne Nilsson, riksdagsledamoten Agneta Lundberg, riksdagsledamoten Ulf Nilsson, 

universitetsadjunkten Patrik Waldenström och doktoranden Kent Waltersson (SOU 2002:120, s. 

3).  

 

Kommitténs uppgift var att lämna förslag till en framtida utformning av gymnasieskolans 

studievägsutbud. Kommitténs slutbetänkande överlämnades i december 2002 under namnet SOU 

2002:120 Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120,s. 5). 

 

En av de två främsta utgångspunkterna för kommitténs förslag grundar sig i regeringens 

långsiktiga mål att 50 % av en årskull skall ha startat högskolestudier senast vid 25 års ålder. Den 

andra utgångspunkten utgår ifrån regeringens mål att bredda rekryteringen till högskolan. Idag är 

det fortfarande en högre andel ungdomar från familjer med akademisk utbildning som läser vid 
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högskolor än ungdomar från familjer utan akademisk utbildning. Regeringens långsiktiga mål är 

att utjämna dessa skillnader, så att lika stor andel ungdomar från familjer utan akademisk 

utbildning läser vid högskolor som ungdomar från familjer med akademisk utbildning (SOU 

2002:120, s. 42). 

 

Den sociala snedrekryteringen till högskolorna börjar redan vid valen av studievägar i 

gymnasieskolan. Med denna kunskap har gymnasiekommittén föreslagit att gymnasieskolan skall 

bli bättre på att ge bredare allmänna kunskaper och samtidigt göra det lättare för samtliga elever 

att skaffa sig grundläggande behörighet till högskolestudier (SOU 2002:120, s. 20, 42). Bredare 

baskunskaper är viktiga rent allmänt eftersom alla behöver kunskaper för att förverkliga sina 

ambitioner och önskemål med livet. Kunskaper behövs också för att medborgare skall ta till vara 

sin rätt till inflytande genom att t.ex. delta i samhällsdebatten (SOU 2002:120, s. 17). 

 

Ett annat perspektiv som är viktigt i sammanhanget är den förändringstakt som världen och 

samhället gått igenom de senaste 10 – 20 åren. Förändringstakten för de kommande 10 – 20 åren 

spås fortsätta vara oföränderligt hög. Med tanke på detta är det viktigt att ungdomarna skaffar sig 

en bra grundläggande kompetens och att de förstår vikten av att hela tiden lära sig och ta till sig 

nya kunskaper samt att vara förändringsbenägna. Gymnasiekommittén anser att mycket talar för 

att ungdomarna blir bättre förberedda för en föränderlig värld om de har bredare kunskaper och 

bredare utbildning. Med bredare grundutbildning kommer ungdomarna att ha fler valmöjligheter 

inledningsvis och större möjligheter att vid behov byta verksamhetsfält (SOU 2002:120, s.17). 

 

Gymnasiekommittén hänvisar till tre förhållanden som de flesta forskare, statistiker och 

prognosmakare tycks vara överens om. Det första förhållandet är att ett land med välutbildad 

befolkning har konkurrensfördelar gentemot ett land som inte har det, samt att investering i 

utbildning är en av de mest effektiva sätten för att skapa tillväxt i ett land. Det andra förhållandet 

är att utbildning ofta, men inte alltid, står i relation till personlig framgång. Personer med hög 

utbildning är oftare personligt framgångsrika än personer med låg utbildning. Det tredje 

förhållandet som gymnasiekommittén hänvisar till är att kunskaps- och kompetenskraven i 

arbetslivet kommer att fortsätta öka (SOU 2002:120, s.19). 
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Generellt ställs nya och högre krav på arbetarna i företagen. Behovet av generella kunskaper hos 

arbetarna ökar. De ökande kraven gäller bl.a. förmåga till helhetssyn och initiativförmåga. Dessa 

bredare, generella kunskaper, anser gymnasiekommittén att gymnasieskolan ska tillhandahålla 

eleverna. Detta får dock till följd att graden av specialisering redan i gymnasieskolan kommer att 

minska. Kommitténs åsikt är att detta inte är ett problem då den anser att den specialisering som 

krävs kan eleverna lära sig i eftergymnasiala studier eller direkt på företagen. Gymnasieskolan 

ska helt enkelt lära ut mindre specialkunskaper till förmån för mer generella kunskaper (SOU 

2002:120, s.17, 21). 

 

Som ett led i att öka gymnasieelevernas allmänna kunskaper föreslår Gymnasiekommittén att 

ämnet historia görs till ett kärnämne omfattande 50 gymnasiepoäng. Att göra historia till ett 

kärnämne har två syften enligt kommittén. Det första syftet är att ämnet ska ge en bakgrund till 

förståelsen av vår egen tid. Detta bidrar till att öka helhetsförståelsen för eleverna. Det andra 

syftet är att historia ska ge vissa insikter i kritiskt tänkande och granskning av uppgiftskällor. 

Båda dessa syften bidrar till att elevernas kompetens och allmänna kunskaper höjs. I och med 

detta kommer eleverna att stå bättre rustade för de ökande krav som arbetslivet ställer på 

arbetarna. Eleverna kommer också att ha bättre förutsättningar att bli personligt framgångsrika. 

Även landet som sådant kommer att stå sig bättre rustat inför framtiden med medborgare med 

bredare allmänkunskaper som leder till ökad konkurrenskraft (SOU 2002:120, s.25).    

 

4.2 Remissvar på SOU 2002:120, Historia som kärnämne 
Gymnasiekommitté 2000:s förslag innebar bl.a. att historia skulle göras till kärnämne och omfatta 

50 poäng. Gymnasiekommitténs förslag gick ut på remiss och remissvaren finns sammanfattade i 

regeringens proposition 2003/04:140 Bilaga 3.  

 

Samtliga remissinstanser som kommenterar förslaget är med ett fåtal undantag positiva till 

förslaget. Bland de som är positiva till förslaget finns bl.a. Blekinge tekniska högskola, 

Högskoleverket, Karlstads universitet, Mitthögskolan, Södertörns högskola, Uppsala universitet, 

Lärarhögskolan i Stockholm, Borlänge, Eksjö, Enköpings och Lycksele kommun samt 

Landstinget i Norrbotten och Riksförbundet Hem och Skola. Sveriges förenade studentkårer 

(SFS) är väldigt positivt till förslaget att införa historia som kärnämne då historia är ett viktigt 
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allmänbildningsämne och för att historia ingår som behörighetskrav till samhällsvetenskapliga 

och humanistiska ämnen på högskolor och universitet. Historielärarnas förening (HLF) är också 

väldigt positiva men är samtidigt oroliga för att historieämnet skall minska för de elever på 

teoretiska program som idag läser minst 100 poäng historia. Lektor Bengt Nilson i Lund m.fl. 

föreslår att ämnet historia som kärnämne skall omfatta 100 poäng (prop. 2003/04:140 bilaga 3).  

 

Fagersta, Jönköpings, Kristianstads, Karlstads och Lunds kommuner och 

Livsmedelsbranschernas Yrkesnämnd efterlyser en prövning om att sammanföra historia, 

religionskunskap och samhällskunskap till ett SO-block. Sundsvalls kommun anser det vara 

omöjligt att kursen endast skall omfatta 50 poäng och föreslår att kursen skall utökas och omfatta 

100 poäng, eller slås samman med samhällskunskap och religionskunskap (prop. 2003/04:140 

bilaga 3).  

 

Den enda remissinstans som avstyrker gymnasiekommitténs förslag är Myndigheten för 

skolutveckling. Det Myndigheten för skolutveckling främst opponerar sig mot är att 

kärnämnesstrukturen bevaras. Samma myndighet anser att bevarandet av kärnämnesstrukturen 

hindrar ett gemensamt utvecklingsperspektiv i gymnasieskolan och att det leder till fortsatt 

könssegregering och uppdelning i studie- och yrkesförberedande studier. Genom att bevara 

kärnämnesstrukturen och utöka den med 50 poäng historia kommer enligt myndigheten inte fler 

elever att bli behöriga till högskola. Myndigheten för skolutveckling föreslår istället ett upplägg 

som bidrar till en integrerad undervisningssituation (prop. 2003/04:140 bilaga 3, 

www.skolutveckling.se – remissvar – yttrande 2003-06-11 Dnr2003:238).     

 

4.3 Regeringens proposition 2003/04:140, ”Kunskap och utveckling – elva steg för 
utvecklingen av gymnasieskolan”  
Regeringens proposition 2003/04:140 skall i det följande sammanfattas. Propositionen innehåller 

elva punkter för utveckling av den svenska gymnasieskolan. Dessa punkter kommer att 

presenteras i korthet, tyngdpunkten ligger på den del av propositionen som behandlar historia 

som kärnämne.  

 

Regeringen överlämnade den 28 april år 2003 proposition 2003/04:140 ”kunskap och kvalitet 

elva steg för utveckling av gymnasieskolan” till riksdagen. Av propositionen framgår att den 

http://www.skolutveckling.se
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svenska gymnasieskolan i ett internationellt perspektiv håller hög kvalitet, medger stor 

valfrihet för eleverna samt erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kurser. Här påpekas 

även att den svenska gymnasieskolan omfattar både studieförberedande utbildningar samt 

yrkesutbildningar med en gemensam bas, något som skiljer sig från många andra länder. 

Vidare uppmärksammas att gymnasieskolan behöver utvecklas så att fler elever når de 

gemensamma målen. Fler måste fullfölja en gymnasieutbildning. Yrkesutbildningarnas 

kvalitet samt det individuella programmets kvalitet måste stärkas. I propositionen betonas att 

gymnasieskolan måste förändras för att betona fördjupning, sammanhang och helhet. Dessa 

förändringar som föreslås syftar till att förändra och modernisera inom ramen för nuvarande 

gymnasieprogram. I propositionen föreslås ändringar i skollagens (1985:1100) bestämmelser 

om gymnasieskolan. Moderniseringen av gymnasieskolan kan sammanfattas i elva punkter 

(www.regeringen.se , prop. 2003/04:140). 

 

Bland annat skall ämnesbetyg ersätta dagens kursbetyg vilka anses fokusera mer på helheten 

och minska betygsstressen för eleverna. Vidare föreslås att en modern gymnasieexamen införs 

som ett tydligt bevis på att eleven fullföljt och tillgodogjort sig gymnasieskolans utbildning. 

Dagens projektarbete ersätts av ett gymnasiearbete som skall anknyta till den studieväg eleven 

valt. Kvaliteten på det individuella programmet skall förbättras så att fler elever fullföljer en 

gymnasieutbildning. För att öka elevernas valfrihet skall eleverna kunna söka program som 

saknar lokala inriktningar i andra kommuner även om programmen i fråga finns i 

hemkommunen, dessa frisök ger eleverna ökad valfrihet och anses stimulera regional 

samverkan. Historia blir ett nytt kärnämne med motiveringen att alla behöver goda kunskaper 

i historia i dagens föränderliga värld, oavsett vilken framtida yrkesverksamhet eller studier 

eleven inriktar sig mot. Historia skall bli ett nytt kärnämne omfattande 50 gymnasiepoäng. 

Därmed kommer kärnämnenas omfattning att öka till 800 poäng (www.regeringen.se,  prop. 

2003/04:140). 

 

Vidare bör kärnämnena mer än tidigare präglas av utbildningens inriktning, samverkan med 

karaktärsämnen skall leda till att alla elever når målen i kärnämnena. En ny gymnasial 

http://www.regeringen.se
http://www.regeringen.se
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lärlingsutbildning föreslås som ett valbart alternativ inom gymnasieskolans nationella 

yrkesinriktade program, denna lärlingsutbildning ska ha samma kunskapsmål som skolförlagd 

utbildning och ge eleverna goda kunskaper i skolans kärn- och karaktärsämnen. Kvaliteten i 

den grundläggande yrkesutbildningen ska öka i den reformerade gymnasieskolan, bland annat 

genom en bättre koppling till arbetslivet. Alltför många korta kurser har lett till splittrade 

studier. Med undantag för fyra kärnämnen ska grundprincipen därför vara att kurserna ska 

omfatta minst 100 gymnasiepoäng. Vissa lokala kurser håller alltför låg kvalitet. De lokala 

kurserna behöver därför kvalitetssäkras. Enbart sådana kurser vars innehåll prövats och 

fastställts av Skolverket ska få förekomma i gymnasieskolan för att göra kurserna nationellt 

likvärdiga för eleverna (www.regeringen.se,  prop. 2003/04:140). 

 

4.4 Sammanfattning av Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UbU13, 
Utveckling av gymnasieskolan  
Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UbU13 skall här kort sammanfattas. Det är främst 

delarna av utskottets betänkande som avhandlar motiveringarna till gymnasieskolans föreslagna 

förändringar och motiveringarna till att historia blir ett kärnämne som kommer att sammanfattas. 

 

Utbildningsutskottet tycker det är allvarligt att elever slutar sina studier utan att ha slutfört sina 

gymnasiestudier. Därför är utbildningsutskottet positivt till regeringens förslag till förändringar 

av gymnasieskolan. Utskottet är av samma åsikt som regeringen vad gäller gymnasieskolan som 

en skola med en minsta gemensamma kunskapsbas för såväl studie- som yrkesförberedande 

utbildningar. Gymnasieskolan är både en skola som ska förbereda inför högre studier men också 

förbereda inför arbetslivet och för livet som aktiv samhällsmedborgare. Utbildningsutskottet delar 

därför regeringens syn om att en gemensam kunskapsbas är nödvändig (Utbildningsutskottets 

betänkande 2003/04:UbU13). 

 

Utbildningsutskottet understryker i betänkandet vikten av att gymnasieutbildningen innehåller 

vissa gemensamma obligatoriska ämnen. Svenska-, engelska- och matematikkunskaper är 

nödvändiga för eleverna för att de ska kunna tillgodogöra sig information och kunna delta i 

samhällslivet. Breda kunskaper i allmänna ämnen är viktiga för att medborgare ska kunna få ett 

arbete och möjlighet att kunna utvecklas i detta arbete. Det är inte bara högskolebehörigheten 

http://www.regeringen.se
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som motiverar vissa obligatoriska ämnen. Utbildningsutskottet anser att införandet av 

ämnesbetyg istället för kursbetyg kommer att vara positivt för eleverna i gymnasieskolan ur ett 

studiesituationsperspektiv. Risken för stress hos eleverna kommer att minska genom detta och det 

kommer även att leda till en ökad helhetssyn (Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UbU13). 

 

Gymnasieexamen kommer att motsvara kraven för grundläggande behörighet till högskolan med 

undantag för att man för gymnasieexamen också behöver godkänt betyg i gymnasiearbetet, som 

ersätter dagens projektarbete. Enligt utbildningsutskottet skall gymnasieexamen inte bara 

användas vid ansökan till högskola utan också för att arbetsgivare ska kunna bedöma 

arbetssökandes kompetens. Utbildningsutskottet anser inte att det vore lämpligt att en elev 

stannar kvar i grundskolan för att uppnå godkänt i kärnämnen. Eleverna bör istället få goda 

möjligheter till att komplettera sina kunskaper på grundskolenivå och förbereda sina framtida 

gymnasiestudier inom ramen för gymnasieskolan. Utbildningsutskottet stödjer också regeringens 

förslag om att elever skall kunna söka program som saknar lokala inriktningar i andra kommuner 

även om programmen i fråga finns i hemkommunen (Utbildningsutskottets betänkande 

2003/04:UbU13). 

 

Utbildningsutskottet välkomnar propositionens förslag om att göra historia till kärnämne. Historia 

bör ingå i den gemensamma kunskapsbas som elever på gymnasiet lär sig, oavsett vilket program 

de läser. Enligt utbildningsutskottet ger historia en viktig referensram för att förstå 

samhällsutvecklingen, både i Sverige och i omvärlden. Då historia nu införs som kärnämne får 

ämnet det utrymme som är nödvändigt för att eleverna ska nå värdefulla insikter i vad som 

påverkat och påverkar det omgivande samhället, såväl som vad som påverkar händelserna och 

skeendena i omvärlden. Utbildningsutskottet delar regeringens bedömning att det är viktigt att 

karaktärsämnena inte minskar mer än nödvändigt för att historia ska kunna införas som 

kärnämne. Utbildningsutskottet är dock medvetet om att antalet timmar i karaktärsämnen 

kommer att minska för att ge utrymme åt ämnet historia, och stödjer detta (Utbildningsutskottets 

betänkande 2003/04:UbU13). 

 

Utbildningsutskottet stödjer vidare planerna på lärlingsutbildning. Utbildningsutskottet anser att 

metoder för infärgning av kärnämnen genom anpassning till annan undervisning kan vara av stor 
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betydelse för att fler elever ska klara kärnämnena (Utbildningsutskottets betänkande 

2003/04:UbU13). 

 

Utbildningsutskottet anser även att grundprincipen om att alla kurser, utom fyra 

kärnämneskurser, ska omfatta minst 100 gymnasiepoäng kommer att leda till att stressen för 

eleverna i skolan kommer att minska. Avslutningsvis kan utbildningsutskottets betänkande 

2003/04:UbU13 sammanfattas som så att utbildningsutskottet föreslår att riksdagen antar 

regeringens proposition och avslår samtliga motionsyrkanden (Utbildningsutskottets betänkande 

2003/04:UbU13). 

 

4.5 GY-07 Gymnasieskolan 2007, Skolverkets förslag till Kursplan för ämnet 
Historia  
Här presenteras Skolverkets förslag till kursplan för ämnet historia. Detta är inget färdigt förslag 

från Skolverket utan en första skiss som lades ut på skolverkets hemsida i slutet av oktober 

månad år 2005. Sedan kunde lärare m.fl. lämna sina synpunkter på förslaget fram till den 21 

november i ett öppet diskussionsforum. Kursplansarbetet kommer att pågå fram till det att 

Skolverket redovisar sitt uppdrag till regeringen den första februari år 2006. Detta förslag ger 

emellertid en föreställning om hur kärnämneskursen i historia kan komma att se ut.  

Tillsammans med utbildningen i övriga kärnämnen skall utbildningen i kärnämneskursen i 

Historia bland annat ge medborgarkompetens, en kulturell referensram samt förutsättningar för 

att nå gymnasieskolans mål i karaktärsämnen. Elevens historiemedvetande skall utvecklas genom 

att kärnämneskursen dels förväntas ge en bakgrund till förståelsen av den tid vi lever i nu samt ge 

insikter i kritiskt tänkande och källkritik. Vidare skall eleverna öva sig i att värdera 

faktakunskaper och tolkningar, detta för att förstå att historiska förklaringar kan variera, bland 

annat beroende på vilka frågor som ställs och vilket perspektiv som anläggs. Att förstå sambandet 

mellan källkritik och varierande tolkningar anses grundläggande för förståelsen av all historia 

(www.skolverket.se GY-07). 

Den källkritiska övningen skall ligga till grund för det självständiga kritiska tänkandet. Syftet 

med utbildningen i historia är att utveckla elevens historiemedvetande genom att i både långa och 

korta perspektiv ge sammanhang och bakgrund för samhällen och individer. Studierna skall bland 

http://www.skolverket.seGY-07
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annat också klarlägga olika krafter som påverkar människor och samhällen. Eleverna skall 

stimuleras till att vidga sin omvärld i en ”tidsdimension”. Detta skall ge perspektiv på det egna 

samhället samt den egna personen. I och med detta kan insikten om ”kulturarvets betydelse” öka 

och bidra till stärkandet av den egna identiteten. Vidare syftar ämnet till att skapa ”historisk 

medvetenhet och bildning” (www.skolverket.se GY-07). 

Ett globalt perspektiv skall anläggas med utgångspunkt i den svenska, nordiska och europeiska 

historien. Historieämnet anses ge möjligheter till att stärka grundläggande värden som solidaritet, 

hänsyn och tolerans vilket kan bidra till att stärka medborgarrollen och även grunden för 

demokratin. Genom att få historiska insikter om andra länder, folk och kulturer skapas 

förutsättningar för internationellt samarbete och ökad förståelse för den värld vi lever i. Studierna 

i Historia skall knytas till studier i andra ämnen så att de kan ses i en vidare tidsdimension. 

Tillsammans med andra ämnen kan ämnet Historia bidra till en bredare analys av samhällslivet 

och olika livsmönster. Undervisningen skall anpassas efter programmål och utgångspunkten skall 

ligga i elevernas skiftande förutsättningar med sikte på att nå ämnets mål samt utveckla ett 

intresse för fortsatta studier i ämnet Historia (www.skolverket .se GY-07) 

 

Utbildningen i ämnet Historia är tänkt att skall vara ordnat i fyra kurser, Historia 1, 2, 3 och 4, 

varav Historia 1 är en kärnämneskurs om 50 p. Historia 2 är en gemensam kurs på 

samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och estetiska programmet. Historia 

3 bygger vidare på Historia 2 och är gemensam kurs inom inriktningarna Samhälle respektive 

Kultur på samhällsvetenskapsprogrammet. Historia 4 är en valbar kurs och bygger på Historia 3 

(www.skolverket.se GY-07, Historia) 

 

Här följer en kort beskrivning av hur kursen Historia 1, kärnämneskursen, föreslås se ut och vad 

den skall bidra till. Kursens innehåll ska bidra till att eleven; 

- Känner till de grundläggande kronologiska dragen i den historiska utvecklingen. 

- Känner till grunddragen i den historiska utvecklingen från 1800-talet och framåt, inklusive 

världskrig och globalisering. 

- Kan beskriva det historiska skeendet utifrån olika tolkningar. 

http://www.skolverket.seGY-07
http://www.skolverket.seGY-07
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- Kan beskriva och förklara de samhälleliga och mänskliga villkoren för demokratins framväxt 

och utveckling i Sverige och några andra länder. 

– Kan föra resonemang kring tillförlitlighet och värde hos olika bilder, texter, medier och andra 

källor (www.skolverket.se GY-07, Historia 1) 

 

Kärnämneskursen i Historia skall bygga på grundskolans kurs. Historiemedvetandet skall vara i 

centrum och kursen skall kretsa runt tre huvuddelar. Den första delen skall ge en kronologisk 

grund och det innebär att alla elever skall känna till och kunna placera in de större epokerna i rätt 

tidssammanhang. Den andra delen är modern historia i tema eller översikt med fördjupningar och 

det är vad som skall väljas ut för att ge en bakgrund till vår omvärld och vår egen tid. Det kan 

vara en översikt av den mer moderna historien under de senaste 100-150 åren. Detta kan göras i 

teman eller genom översikt med fördjupningar. Den tredje delen, källkritisk träning, skall ge 

övning i att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika texter, medier, bilder och andra källor 

(www.skolverket.se GY-07) 

 

5. Intervjuer med lärare  
I detta kapitel kommer intervjuer med lärare vid Björknässkolan i Boden att redovisas. 

Intervjufrågorna är fyra till antalet och detta gör att intervjuerna är korta. Fyra lärarintervjuer är 

en liten undersökning och syftet med intervjuerna och redovisandet av desamma är att ge en liten 

översiktsbild av olika lärares kunskaper och uppfattningar om ämnet historia och dess införande 

som kärnämne på gymnasiet. De fyra lärarna är utvalda för att ge en så stor spridning som möjligt 

vad gäller kön, ålder och ämneskompetens. 

 

Den första intervjuade läraren är en man i 60-årsålderna som undervisar i Samhällskunskap och 

Historia, denna lärare kommer i kapitlet att kallas för historieläraren. Den andra läraren är en man 

i 50-årsålderna som främst undervisar i ämnet fordonskunskap, han kommer att kallas för 

fordonsläraren. Den tredje läraren är en kvinna i 30-årsålderna som undervisar i teckenspråk, hon 

kommer att kallas för teckenspråksläraren. Den tredje och sista läraren som intervjuats är också 

det en kvinna, i 40-årsålderna som undervisar på Handelsprogrammet i ämnena turism, 

försäljning och service, hon kommer att kallas för handelsläraren. De fyra intervjufrågorna är:  

 

http://www.skolverket.seGY-07
http://www.skolverket.seGY-07
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- Vad vet du, både allmänt och specifikt, om historia som kärnämne på gymnasiet? 

- Vad tycker du rent allmänt om att historia ska bli kärnämne på gymnasiet? 

- Varför tror du att historia blir kärnämne? 

- Vad tycker du om att historia blir kärnämne förutsatt att det tar lite utrymme både från 

karaktärsämnen och individuellt val, för att skapa utrymme för historiakursen? 

 

Vad vet du, både allmänt och specifikt, om historia som kärnämne på gymnasiet? 

På den första frågan uppvisade historieläraren störst kunskaper vad gäller ämnet historia som 

kärnämne på gymnasiet. Historieläraren håller sig uppdaterad om historieämnet som kärnämne på 

gymnasiet via regelbundna besök av Skolverkets hemsida. Historieläraren hade vissa frågetecken 

då konsekvenserna av beslutet av att införa historia som kärnämne inte är färdigbehandlat av 

Skolverket. Kursplanen för kursen är t.ex. inte fastställd. Historieläraren undrar t.ex. hur 

införandet av historia som kärnämne kommer att påverka antalet timmar som eleverna på det 

estetiska programmet läser. I dagsläget läser eleverna på det estetiska programmet Historia A 

omfattande 100 poäng som ett karaktärsämne, dvs. alla som går det estetiska programmet måste 

läsa Historia A 100 poäng. Kommer införandet då att innebära att eleverna på estetiska 

programmet ”bara” kommer att läsa 50 poäng historia eller kommer de att läsa 50 poäng plus 100 

poäng?  

 

De andra lärarna visste att historia idag inte är ett kärnämne och att det blir en kärnämneskurs 

omfattande 50 poäng som införs år 2007. Handelsläraren trodde att historia inte varit klassat som 

kärnämne eller motsvarande sedan gymnasiereformen 1994.  

 

Vad tycker du rent allmänt om att historia ska bli kärnämne på gymnasiet? 

Samtliga lärare som intervjuats tycker att det är positivt att historia ska bli kärnämne på 

gymnasiet. Historieläraren tycker att det är väldigt bra då han anser att det är viktig kunskap som 

eleverna lär sig i ämnet, där man lär sig om rötterna och bakgrunden till dagens samhälle och 

dagens problem. Teckenspråksläraren är också väldigt positiv till att historia ska bli kärnämne. 

Hon tycker det är viktigt att kunna historia så att man lättare förstår varför saker och ting ser ut 

som de gör idag. Handelsläraren är som de föregående två lärarna också starkt positiv och delar 

de föregående lärarnas uppfattning. Handelsläraren är också positiv då hon ser möjligheter till 
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infärgning mellan historia och handelsämnena, t.ex. turismens historia. Fordonsläraren är den 

lärare av de fyra intervjuade som är ”minst” positiv. Han delar dock i huvudsak de andra lärarnas 

positiva åsikter vad gäller vikten av att kunna historia för att lättare förstå dagens situation.  

 

Varför tror du att historia blir kärnämne? 

Historieläraren tror att det finns lite olika orsaker till varför historia blir kärnämne. Först och 

främst tror han att det handlar om att påminna dagens unga om de hemskheter som människor 

begått i historien. Detta i syfte att få eleverna att kanske helt enkelt bli snällare och mer 

fredsälskande. Genom att eleverna får lära sig om t.ex. förintelsen tror historieläraren att 

politikerna vill förebygga att samma hemskheter ska ske igen. Den andra orsaken tror 

historieläraren är trender. På 60-, 70- och 80-talet var det väldigt trendigt med Samhällskunskap 

och ämnet fick fler och fler timmar och lärare. Idag är det enligt historieläraren lite trendigt med 

historia och därför görs ämnet till ett kärnämne. Fordonsläraren tror att ett av syftena är att lära 

eleverna om andra människor och kulturer för att på så sätt göra dem öppnare. Både 

teckenspråksläraren och handelsläraren tror att syftet är att fylla elevernas kunskapsluckor om 

t.ex. förintelsen. De tror båda att politikerna tycker att eleverna har för dåliga historiekunskaper 

och att dessa måste förbättras.  

 

Vad tycker du om att historia blir kärnämne, förutsatt att det tar lite utrymme både från 

karaktärsämnen och individuellt val, för att skapa utrymme för historia kursen?  

Historieläraren tycker att det är ofrånkomligt och helt på sin plats att det måste tas utrymme från 

någonting för att skapa utrymme för historiekursen. Teckenspråksläraren delar helt 

historielärarens uppfattning i frågan. Handelsläraren tycker att det är bra att dra ner på 

individuellt val eftersom det i dagsläget är alldeles för splittrat, hon tycker dessutom att det är helt 

acceptabelt att dra lite även på karaktärsämnestimmarna för att skapa utrymme för historia. Den 

enda lärare av de fyra intervjuade som är negativt inställd i frågan är fordonsläraren. Han tycker 

inte det är bra att ta utrymme från fordonsämnen för att skapa utrymme för historia. Under 

förutsättning att det blir mindre fordonstimmar för hans elever tycker han att det är dåligt att 

införa historia som kärnämne.     
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6. Enkätsammanställning 
I detta kapitel ges en sammanställning av en enkätundersökning som genomförts bland 70 elever 

på Björknässkolans gymnasium i Boden. Enkäter har delats ut i tre klasser. Utgångspunkten vid 

val av respondenter har varit att få en jämn könsfördelning mellan respondenterna samt en 

blandning från studieförberedande program och yrkesförberedande program. Sammanlagt har 33 

pojkar och 37 flickor svarat på enkäten. Syftet med enkätundersökningen är att ge en bild av 

bland annat gymnasieelevernas syn på ämnet historia och det faktum att historia kommer att bli 

ett kärnämne på gymnasienivå.  

 

I redovisningen kommer olika synpunkter att presenteras, eventuella skillnader mellan könen att 

belysas, samt det totala utslaget av de olika frågorna i enkätundersökningen att sammanställas. En 

vidare analys av enkätundersökningen ges i den sammanfattande diskussionen. Enkäten bifogas 

som bilaga. Detsamma gäller för majoriteten av de diagram som visar utfallet av olika 

enkätfrågor. Några diagram presenteras emellertid i kapitlet för att ge en tydligare bild av utfallet 

av enkätundersökningen.  

 

Den första fråga som ställdes i enkätundersökningen var följande; Vad tycker du om ämnet 

historia? Här fick respondenterna ringa in det alternativ som passade dem bäst, från Mycket 

dåligt till Mycket bra. Därefter i fråga två fick de kortfattat motivera varför de svarat som de 

gjort på den första frågan. Några av de svar som gavs på dessa frågor var följande; en pojke 

skrev; ”Mycket bra; Historia är roligt och intressant. Som att få lära om sig själv men ändå 

inte”, en annan var av motsatt åsikt med följande motivering; ”Dåligt; För att jag inte är 

intresserad av ”Franska revolutionen” eller ”Världskrigen” eller någon annan uråldrig 

händelse”. En flicka svarade följande; ”Varken bra eller dåligt; jag tycker att historia är rätt 

trist, men ändå är det viktigt att känna till vad som hänt”.  

 

En annan flicka var av denna åsikt om ämnet historia; ”Mycket bra; det är ett ämne som är 

viktigt att lära ut så att hemska saker i det förflutna inte ska upprepas i framtiden”. En pojke 

svarade följande på vad han tyckte om ämnet historia med motivering; ”Mycket bra; jag tycker 

att det är mycket bra för det är viktigt att vi lär av händelser i historien, att man jämför och 
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reflekterar för att få dagens samhälle att bli bättre. Det är även ett roligt ämne.” Medan en flicka 

var av denna åsikt; ”Mycket dåligt; det är så himla tråkigt och jag är inte intresserad”. 

 

Mer än hälften 37 av de totalt 70 respondenterna, 53 %, har svarat att de tycker bra om historia, 

medan 20 %, 14 av 70 respondenter, har ringat in svarsalternativet Mycket bra på frågan om vad  

de tycker om ämnet. 13 % det vill säga 9 av 70 respondenter, har svarat att de varken tycker 

ämnet är bra eller dåligt om ämnet. Lika många, 13 %, har svarat att de tycker Dåligt om ämnet 

historia. Endast en av totalt 70 respondenter har svarat att personen tycker Mycket dåligt om 

ämnet historia. Motiveringarna till dessa åsikter har varierat men flera av respondenterna har 

svarat att de tycker att ämnet är intressant.  
Figur 1 

 

 

 

 

Fråga 1.  ”Vad tycker du om ämnet historia?” 

Totalt 70 respondenter 

Mycket dåligt = 1 (1%) 

Dåligt = 9 (13%) 

Varken bra eller dåligt = 9 (13%) 

Bra = 37  (53%) 

Mycket bra = 14  (20%) 
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Bland flickorna, totalt 37 respondenter, blev utfallet följande. En har svarat att hon tycker Mycket 

dåligt om historieämnet medan något fler, fem respondenter 13,7%, har svarat att de tycker 

Dåligt om ämnet. 18,9% har valt att ringa in svarsalternativet Varken bra eller dåligt på frågan. 

Drygt hälften, 56,7%, har svarat att de tycker Bra om ämnet, medan 8% svarat att de tycker 

Mycket bra om historia.  

 

Bland pojkarna är det ingen som tycker Mycket dåligt om ämnet historia, medan 12 % eller 4 av 

totalt 33 respondenter, svarat att de tycker Dåligt om ämnet. 6% har svarat att de Varken tycker 

bra eller dåligt om historia medan 48,5% svarat Bra på frågan. Hela 33%, 11 av 33 respondenter, 

har svarat att de tycker Mycket bra om ämnet.  

Jämför man utfallet mellan pojkar och flickor på den första frågan visar det sig att betydligt fler 

pojkar tycker Mycket bra om ämnet historia jämfört med antalet flickor,  samt att fler flickor än 

pojkar svarat att de tycker Dåligt om ämnet 

 

Fråga nummer tre i enkäten var följande; ”Vet du att Historia blir ett kärnämne ( d.v.s. ett ämne 

som blir obligatoriskt för ALLA på gymnasiet) med start för de som börjar årskurs 1 

höstterminen 2007?”. Här kunde respondenterna välja att ringa in svarsalternativen Ja eller Nej. 

En klar majoritet av det totala antalet respondenter visste inte att historia skall bli ett kärnämne.  

Hela 81,5 % svarade Nej på denna fråga.  

 

I enkäten fanns vidare en följdfråga till dem som svarat Ja på frågan, 18,5%. Här fick 

respondenterna redogöra kort för hur de fått kännedom om att historia skall bli ett kärnämne. En 

pojke svarade att han läst om det på Internet, medan en flicka trodde sig ha hört om det från 

någon lärare.  
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Figur 2 

 

 

Fråga 3: ”Vet du att historia blir ett kärnämne med start för de som börjar årskurs 1 höstterminen 

2007? ” 

Totalt 70 respondenter 

JA = 13 (18,5%) 

Nej = 57  (81,5%) 

 

Bland flickorna var det 86,3%, 32 av 37 respondenter, som inte visste att historia skall bli ett 

kärnämne på gymnasiet medan 13,7%, 5 av 37 respondenter, svarade att de visste om detta. 

Bland pojkarna blev utfallet följande på samma fråga; 76%, 25 av 33 respondenter svarade Nej 

och 24%, 8 av 33 respondenter, svarade Ja.  

 

Nästa fråga handlar om vad respondenterna tycker om att historia skall bli ett kärnämne. Även 

här kunde de välja att ringa in ett av följande alternativ; Mycket dåligt, Dåligt, Varken bra eller 

dåligt, Bra och Mycket bra. Av de totalt 70 respondenterna har 7 % svarat att de tyckte det var 

Mycket dåligt att historia blir kärnämne. Lika många respondenter, 5 av 70 vilket blir 7 %, har 

svarat att de tycker det är Dåligt. Varken bra eller dåligt har 37,5 %, 26 av 70 respondenter, valt 

att svara. Medan samma antal, 26 av 70 det vill säga 37,5 %, svarat att de anser det vara Bra att 

historia blir kärnämne på gymnasienivå. Slutligen har 11,5%, 8 av 70 respondenter, svarat Mycket 

bra på frågan.  
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       Figur 3 

 

Fråga 5: ”Vad tycker du om att historia skall bli ett kärnämne?” 

Totalt 70 respondenter 

Mycket dåligt = 5 (7%) 

Dåligt = 5 (7%) 

Varken bra eller dåligt = 26 (37,5%) 

Bra = 26 (37,5%) 

Mycket bra = 8 (11,5%) 

 

 

Bland flickorna svarade 8 %, 3 av 37 respondenter, att det tyckte det var Mycket dåligt att historia 

skall bli kärnämne på gymnasiet. 13,5 %, 5 av 37 respondenter, svarade att de tyckte det var 

Dåligt medan 17 av 37 respondenter, 46 %, valde svarsalternativet Varken bra eller dåligt på 

denna fråga. 27% svarade att de tyckte det var Bra, vilket motsvarar 10 av 37 respondenter och 

5,4%, 2 av 37 respondenter, svarade att de tyckte det var Mycket bra att historia skall bli 

kärnämne.  

 

Bland pojkarna svarade 6 %, 2 av 33 respondenter, att det tyckte det var Mycket dåligt att historia 

skall bli gymnasialt kärnämne. Däremot var det ingen av pojkarna som ringade in 

svarsalternativet Dåligt på denna fråga. Varken bra eller dåligt tyckte 27 %, 9 av 33 

respondenter, bland pojkarna om det faktum att historia blir kärnämne. En majoritet, 48,5% vilket 

motsvarar 16 av 33 respondenter, tyckte att det var Bra, medan 18%, 6 av 33 respondenter, tyckte 

att det var Mycket bra att historia blir kärnämne. 
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Jämför man utfallet mellan könen på denna fråga visar det sig att fler pojkar än flickor är positiva 

till att historia skall införas som kärnämne på gymnasiet. Det rör sig emellertid om marginella 

åsiktsskillnader mellan könen. 

 

Den sista frågan i enkäten var följande; ”Varför tror du att historia införs som kärnämne på 

gymnasiet?”. Här angavs en rad funderingar och teorier varav endast ett fåtal presenteras i det 

följande. En pojke skrev; ” allmänbildningen hos många är inte vad den borde vara. Tänk om det 

blev lika illa som i USA!”. En annan svarade; ”Kanske för att eleverna har dåligt genomsnittliga 

kunskaper i historia”. Ytterligare en pojke var av denna åsikt; ”historia anses väll vara viktigt, 

alltså allmänbildande. Jag tycker personligen att det är onödigt”. En annan menade följande 

”vet ej, det är dåligt, fel personer bestämmer vad man ska läsa på gymnasiet”. En flicka svarade 

”Jag tror att det är för att man vet så lite om vad som hände förut vilket skulle kunna påverka 

framtiden”. En annan skrev följande på varför hon trodde att historia införs som kärnämne; ” Det 

är väll viktigt för alla att veta vad som har hänt. Det står ju sånt i böckerna som alla borde känna 

till”. En flicka svarade; ” För att elever har dåliga kunskaper om historia” medan en pojke kort 

gav denna formulering som orsak till att historia blir kärnämne; ” För att man vet för lite”.  

 

Ett flertal av respondenterna valde att inte svara alls på denna sista fråga och ett antal har svarat 

”ingen aning”. Avslutningsvis har det utifrån enkätmaterialet inte framkommit några påtagliga 

åsiktsskillnader mellan elever från yrkesförberedande program jämfört med elever från 

studieförberedande program.  

 

7. Sammanfattande diskussion  
Under de senaste 40 åren har förändringen av historieämnet varit stor. Minskningen av 

historieämnet har skett både på grundskolenivå och på gymnasienivå. Framförallt på gymnasiet 

har denna minskning ökat kraftigt under 1990-talet. Minskningen på gymnasiet har drabbat alla 

linjer, senare program. Det är inte helt lätt att beräkna exakt hur mycket historieämnet minskat 

genom åren. Problemen med att räkna fram denna minskning är flera. Bland annat har sättet att 

räkna lektionstimmar ändrats och i olika timplaner anges olika redovisningssätt. Vidare så 

överlappar vissa ämnen på grundskolan varandra. Läsårets längd är sedan år 1971 formellt 40 

veckor, dock går en hel del tid bort p.g.a. lov m.m. Lektionerna räknas sedan 1990-talet i 60-
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minuters lektioner, tidigare räknades de i 40-minuters lektioner. I och med dessa problem är det 

som tidigare nämnts svårt att få fram exakta timjämförelser. De beräkningar som gjorts har syftat 

till att få fram tal för jämförelse. Dock ska det påpekas att dessa jämförelser innehåller ett visst 

mått av osäkerhet. Oavsett denna osäkerhet kvarstår det faktum att historieämnet minskat kraftigt 

i omfattning. Detta redogörs för i flera tabeller i uppsatsen.  

 

Folkskolan reformerades till grundskola under 1950- och 1960-talen. Under samma tid skedde 

även en reformering av gymnasieskolan. Minskningen av historieämnet har varit tydlig och 

kraftig. Tidsutrymme som tagits från historia har bland annat skapat utrymme för nya ämnen som 

t.ex. elevens val. Bakom historieämnets förändrade ställning ligger flera olika faktorer som 

tillsammans förklarar orsaken till den minskning som skett. En av dessa faktorer är att det funnits 

(och finns) en uppfattning om att samhällskunskap är väldigt viktigt för eleverna för att klara 

livets svårigheter. Samhällskunskap har helt enkelt ansetts viktigare och därmed fått mer 

utrymme på historieämnets bekostnad. En annan faktor är att i grundskolan fick SO-ämnena 

(historia, religion, geografi och samhällskunskap) minskat utrymme för att skapa plats för nya 

ämnen som teknik, barnkunskap och elevens val. Ytterligare en faktor är att ämnet historia saknat 

en stark stödgrupp i samhället. Jämförelse kan göras med t.ex. ämnet religion som har ett 

riksdagsparti (Kd) som värnar om dess timmar, utrymme och status. 

 

I och med de förändringar och reformer som historieämnet genomgått har också innehållet i 

undervisningen förändrats genom åren. Fokus har flyttats från den tidigare historien till den 

senare. Förskjutningen av fokus från den tidiga historien till den senare historien i undervisningen 

har varit bra. På detta sätt har ämnet gjorts mer aktuellt och även mer 

samhällsvetenskapsanknutet. Genom att fokusera undervisningen på den senare historien kan 

flera av dagens problem förklaras och förhoppningsvis blir dagens konflikter och problem lättare 

att förstå för eleverna.   

 

Det är uppseendeväckande hur mycket historieämnet har minskat i omfattning och timmar de 

senaste 40 åren. Det är inte helt enkelt att analysera varför denna förändring av historieämnet 

skett. Det går inte att peka på en eller några enskilda faktorer. Istället måste svaret till frågan 

varför detta har skett sökas på flera håll och bland flera olika faktorer. Dock är det inte helt säkert 
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att alla tänkbara faktorer tagits i beaktande när en summering gjorts av de faktorer som troligtvis 

var huvudorsakerna till att historieämnet har minskat så mycket i omfattning de senaste 40 åren.   

 

Det är tydligt att flera olika påtryckaraktörer har funnits (och finns) som verkat för att historia ska 

bli kärnämne och för att historieämnet skall stärkas. Dessa påtryckaraktörer och påtryckarfaktorer 

har varit alltifrån enskilda personer, fackförbund och historieämnesintresseorganisationer till 

kommuner och riksdagsmotioner från ett flertal riksdagspartier. 

 

Som exempel på enskilda personer som verkat för att historieämnet ska bli kärnämne kan nämnas 

LR:s lokalombud Jonas Nordenfelt som motionerade för att LR skulle verka för att historia ska 

bli kärnämne på gymnasiet. Motionen röstades också igenom och LR beslutade att förbundet 

skulle verka aktivt för att historia skulle bli kärnämne på gymnasiet. Även Bengt Nilsson kan 

nämnas då hans debattartikel ledde till att en enig utbildningsnämnd i Lunds kommun, bestående 

av representanter från samtliga riksdagspartier, beslutade sig för att verka för att historia skulle 

bli kärnämne på gymnasiet. Den kommunala nivån vad gäller påtryckargrupper har redan nämnts 

genom Lundainitiativet, så också den fackliga nivån genom LR. Historielärarnas förening är en 

politiskt obunden och ideell förening som verkar för att stärka historieundervisningens villkor 

och kvalitet på samtliga nivåer; grundskola, gymnasium, högskola och folkbildning. Föreningen 

har verkat för sina mål genom lobbyverksamhet gentemot politiker och genom att t.ex. skriva 

remisser, debattinlägg mm. 

 

Samtliga motioner vad gäller utbildning, som finns publicerade på riksdagens hemsida från de 

olika riksdagspartierna har gåtts igenom för att kunna redogöra för partiernas uppfattning i frågan 

om historia som kärnämne på gymnasiet. Motioner från samtliga partier utom från Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet berör ämnet historia på gymnasiet. Det är anmärkningsvärt att dessa två partier 

inte har skrivit några som helst motioner i frågan, inte ens i anslutning till regeringens proposition 

där ett av förslagen var att införa historia som kärnämne. Däremot har riksdagsledamöter från så 

ideologiskt skilda partier som Socialdemokraterna och Moderaterna skrivit motioner och verkat 

för att historia ska bli kärnämne på gymnasiet.  Det är emellertid svårt att utröna om och i så fall i 

vilken grad dessa olika påtryckargrupper/påtryckarpersoner har påverkat riksdagens beslut om att 

införa historia som kärnämne på gymnasiet. Troligtvis har de olika aktörerna sammantaget haft 
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inverkan på riksdagens beslut, men i vilken grad är svårt att svara på. Avslutningsvis måste också 

nämnas nuvarande (nov 2005) statsminister Göran Perssons initiativ till informationsinsatsen 

Levande Historia som togs 1997. Detta initiativ ledde i förlängningen till att regeringen och 

riksdagen tog beslut om att skapa en ny myndighet som bildades den 1 juni 2003; Forum för 

levande historia. Med tanke på att regeringschefen tillika ordföranden i regeringspartiet tog 

initiativ till detta så kan inte heller hans påverkan till att historia blev kärnämne på gymnasiet 

uteslutas. Snarare är det troligt att statsministern använt sig utav sin ställning och sitt inflytande 

för att verka för att historia blev kärnämne på gymnasiet.  

 

De intresseorganisationer som undersöks och redovisas i uppsatsen är LO, Svenskt Näringsliv 

och TCO. Dessa valdes ut eftersom de är de största och mest inflytelserika 

intresseorganisationerna i Sverige, och det ansågs vara av stor vikt att undersöka dessa 

organisationers syn på historia som kärnämne. Intresseorganisationerna har emellertid inte 

behandlat frågan om historia som kärnämne nämnvärt. I LO:s yttrande över Åtta vägar till 

kunskap, en ny struktur för gymnasieskolan (SOU2002:120), nämns inte organisationens 

uppfattning i frågan om huruvida historia bör införas som kärnämne eller inte på gymnasiet. Det 

har inte framkommit annat material om LO:s uppfattning i frågan om ämnet historia skall göras 

till kärnämne på gymnasiet. Med tanke på att den frågan inte nämns överhuvudtaget i yttrandet 

till SOU 2002:120 där ett av förslagen är att just införa historia som kärnämne, så dras slutsatsen 

att LO inte har någon uppfattning i frågan och därmed inte heller har verkat i någon riktning i 

frågan.  

 

Precis som i fallet med LO har det inte framkommit något material som berör TCO:s uppfattning 

i frågan huruvida historia skall bli kärnämne på gymnasiet eller inte. Det förefaller som om TCO 

heller inte har någon uppfattning i frågan om historia skall bli kärnämne på gymnasiet. Det har 

inte heller i fallet Svenskt Näringsliv framkommit annat material som skulle kunna avslöja 

föreningens inställning i frågan historia som kärnämne på gymnasiet. Det är väldigt 

anmärkningsvärt att det inte i någon av vare sig LO:s, TCO:s eller Svenskt Näringslivs yttranden 

om Gymnasiekommitténs betänkande (SOU 2002:120) nämns något alls om 

föreningarnas/organisationernas uppfattning i frågan om historia som kärnämne på gymnasiet. 
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Detta speciellt som ett av betänkandets mest konkreta förslag är att just införa historia som 

kärnämne på gymnasiet och att kursen ska omfatta 50 poäng. 

 

Första politiska och formella förslaget till att införa historia som kärnämne på gymnasiet kom när 

Gymnasiekommittén 2000 presenterade sitt slutbetänkande SOU 2002:120 Åtta vägar till 

kunskap i december 2002. Kommittén tillsattes på regeringens uppdrag år 2000 och bestod till 

största del av riksdagsledamöter. Uppgiften för kommittén var att lämna förslag på framtida 

utformning av gymnasieskolans studievägsutbud. De två främsta huvudpunkterna för kommitténs 

förslag grundar sig på målen att 50 % av en årskull skall ha startat högskolestudier senast vid 25 

års ålder samt att bredda rekryteringen till högskola. Med detta som utgångspunkt har 

gymnasiekommitténs förslag gått ut på att ge bredare allmänna kunskaper i gymnasiet. Ett av 

förslagen för att ge bredare allmänna kunskaper är förslaget om att införa en 50 poängs 

kärnämneskurs i ämnet historia.  

 

Regeringen överlämnade den 28 april 2003 en proposition till riksdagen med namnet 

2003/04:140 ”Kunskap och utveckling – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan”. I denna 

proposition finns stora delar av Gymnasiekommittén 2000:s förslag, bl.a. förslaget om att införa 

historia som en kärnämneskurs omfattande 50 poäng. Propositionen diskuterades därefter i 

Utbildningsutskottet, där betänkandet fick namnet 2003/04:UbU13 Utveckling av 

gymnasieskolan. Utbildningsutskottet stödjer regeringens och propositionen förslag och delar de 

motiveringar som finns i propositionen för att t.ex. införa historia som kärnämne omfattande 50 

poäng. Utbildningsutskottet föreslog till riksdagen att anta propositionen och avslog samtliga 

motionsyrkanden.   

 

Den 27 oktober 2004 röstade så Sveriges riksdag för att skolämnet historia skulle bli ett 

kärnämne på gymnasieskolan. Av Sveriges riksdags ledamöter röstade 256 stycken för 

propositionen medan 42 ledamöter reserverade sig. Vid voteringen var 51 ledamöter frånvarande. 

Beslutet innebär att historia införs som kärnämne för de elever som börjar årskurs ett hösten år 

2007.  
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Från det att Gymnasiekommittén 2000 tillsattes i maj år 2000, till att historia införs som 

kärnämne på gymnasiet hösten år 2007, har det gått över sju år. Om man däremot räknar tiden 

från det att kommittén kom med sitt slutbetänkande i december 2002 till det datum då riksdagen 

röstade för propositionen i oktober 2004 så tog det strax under två år. Det var en relativt snabb 

och smidig process för att införa historia som kärnämne på gymnasiet. Samtidigt är det 

ofrånkomligt att sådana reformer för skolan tar tid. Nya kursplaner ska skrivas och det är ett 

arbete för Skolverket som inte låter sig göras fort och enkelt. Skolorna å sin sida ska lägga om 

sina program och utbildningar samt sin organisation och struktur efter den nya reformen och det 

är inte heller ett arbete som låter sig göras i en handvändning. Sammanfattningsvis har det varit 

en relativ smidig och snabb process att införa historia som kärnämne på gymnasiet. Ingen stor 

eller högljudd opposition har hörts mot förslaget, utan samtliga har varit relativt eniga om att 

införa historia som kärnämne. Den lilla opponering som gjort sig hörd är att kursen är för liten 

och borde göras större.  

 

I slutet av oktober år 2005 lade Skolverket ut ett första förslag till kursplan för kärnämnet 

historia. Detta kursplansarbete kommer att pågå fram till den första februari år 2006. 

Kärnämneskursen i Historia skall bygga på grundskolans kurs. Historiemedvetandet skall vara i 

centrum och kursen skall kretsa runt tre huvuddelar. Den första delen skall ge en kronologisk 

grund vilket innebär att alla elever skall känna till och kunna placera in de större epokerna i rätt 

tidssammanhang. Den andra delen är moderna historia i tema eller översikt med fördjupningar. 

Detta gäller den mer moderna historien under de senaste 100-150 åren. Den tredje delen, 

källkritisk träning, skall ge övning i att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika medier, bilder, 

texter och andra källor 

 

Skolverkets förslag till utformning av kärnämneskursen i historia är väl utarbetat. Fokus ligger på 

den senare historien från 1800-talet och framåt och författarna anser att det är bra att belysa just 

den senare historien i och med att man utifrån den bland annat kan analysera nutida händelser. 

Vidare krävs det att det finns klara avgränsningar i kursen i och med att kärnämneskursen endast 

skall omfatta 50 poäng. Kursens storlek är emellertid liten, och kärnämneskursen skulle behöva 

omfatta 100 poäng. Detta i och med att kunskapsbasen hos eleverna kan bli bristfällig om för 

mycket historia skalas bort på grund av utrymmes- och tidsbrist. Det är något tveksamt hur den 
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källkritiska träningen skall gå till, förslag på detta saknas på Skolverkets hemsida. Med tanke på 

kärnämneskursens storlek krävs det tydlig uppdelning och klara instruktioner på vad som skall 

ingå i kursen. Annars riskerar denna kärnämneskurs att få olika utformning på olika skolor.  

 

Intervjuunderlaget är som tidigare nämnts väldigt tunt, och det går naturligtvis inte att dra några 

mer långtgående slutsatser utifrån de fyra intervjuer som genomförts och redovisats i uppsatsen. 

Dock var det något överraskande att samtliga fyra intervjuade lärare hade relativt goda allmänna 

kunskaper om historieämnet. Samtliga visste t.ex. när det skulle införas, år 2007. Det är lätt hänt 

att ha förutfattade meningar och tro att ämneslärare på gymnasiet ”bara” har ”koll” på sitt eller 

sina ämnen och inte vet så mycket om andra ämnen. Så var definitivt inte fallet med de tre 

intervjuade lärarna som inte undervisade i historia. Något förvånande är det också att två av de tre 

lärarna som inte undervisade i historia tyckte det var bra att införa historia som kärnämne, även 

under förutsättningen att det skulle ta utrymme från karaktärsämnen och individuellt val, alltså ta 

utrymme från dessa lärares ämnen. Återigen ligger fördomen att lärare ”bara” ser om sina ämnen 

och tycker att de egna ämnena är viktigare än andra ämnen, nära.      

 

Enkätundersökningen som genomfördes bland 70 elever på Björknässkolans gymnasium i Boden 

visar att en klar majoritet av respondenterna tycker bra eller till och med Mycket bra om ämnet 

historia. Detta är ingen stor enkätundersökning, underlaget är emellertid tillräckligt för att ge en 

bild av elevers attityd till historia och historia som kärnämne. Även om en majoritet av 

respondenterna har en positiv inställning till ämnet historia finns det en viss tendens till 

ämneströtthet, det vill säga att man fått nog av ämnet på grundskolan, bland en del respondenter. 

Detta ser författarna som ett tecken på att historieundervisningen kanske inte alltid håller den 

nivå den bör göra för att hålla elevernas intresse för ämnet vid liv. Betydligt fler pojkar tycker 

Mycket bra om ämnet historia jämfört med antalet flickor. Fler flickor än pojkar har dessutom 

svarat att de tycker dåligt om ämnet. Det går emellertid inte att, utifrån enkätmaterialet, ge någon 

generell förklaring till dessa marginella åsiktsskillnader mellan könen. Det är inte förvånande att 

väldigt få, endast 18,5 % av respondenterna kände till att historia blir kärnämne på gymnasienivå 

från och med år 2007. Information om den nya gymnasiereformen har ännu inte gått ut till 

eleverna på ovan nämnda gymnasieskola och ingen eller få av respondenterna kommer själva att 

beröras av den nya reformen som bland annat innebär att historia blir kärnämne. Emellertid vore 
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det passande att eleverna fick mer insyn i processen bakom reformen så att de känner till vilka 

förändringar som är på gång och vad de kan göra för att vara med och påverka dessa 

förändringar. Det är också viktigt att eleverna får kännedom om och insikt i att historieämnet 

tillmäts större betydelse än tidigare.  

 

En klar majoritet av det totala antalet respondenter har svarat att de tycker att det är bra eller 

Mycket bra att historia skall införas som kärnämne. Här finns ett samband mellan dem som på 

fråga 1 svarade att de tyckte bra eller mycket bra om ämnet historia och de som svarat detsamma 

på denna fråga gällande historia som kärnämne. Fler pojkar än flickor är positiva till att historia 

införs som kärnämne, det rör sig dock inte om några stora åsiktsskillnader mellan könen. De som 

tycker att det är dåligt att historia skall bli kärnämne på gymnasienivå motiverar det bland annat 

med att det är ett tråkigt och onödigt ämne. Det är inte förvånande att flera av respondenterna 

välkomnar historia som kärnämne. Ett flertal respondenter har lämnat utförliga motiveringar till 

varför de anser det vara bra att alla på gymnasiet skall läsa historia. Bland annat påpekas vikten 

av historia för att förstå omvärlden och den tid vi lever i.  

 

I det stora hela gav inte enkätundersökningen något oväntat resultat. Skillnaden mellan könen, 

där pojkar till viss del kan sägas vara mer positiva till ämnet historia och det faktum att historia 

skall bli kärnämne, var dock inte helt väntat. Hade det varit motsatt, det vill säga att flickor var 

mer positiva till ämnet historia skulle emellertid även det ha varit förvånande. Intresset och synen 

på historia borde inte bero på om man är flicka eller pojke. Det är som nämndes tidigare svårt att 

utröna orsaker till dessa skillnader mellan könen. Skillnaderna är dessutom väldigt små.  

 

Som nämndes i kapitel 6 har enkätundersökningen inte visat på några åsiktsskillnader mellan 

elever från yrkesförberedande program jämfört med elever från studieförberedande program. Att 

en majoritet av respondenterna, både pojkar och flickor, är positiva till historieämnet och historia 

som kärnämne, ses som ett bevis på att det är rätt att införa historia som kärnämne på gymnasiet. 

Det finns uppenbarligen ett intresse bland eleverna för ämnet och en vilja att lära och se samband 

mellan historiska händelser och nutid.   
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Bilaga 1 
ENKÄT 

Historia som kärnämne på gymnasiet 
 

Datum: 
 
 
Kryssa i det som stämmer på dig: 
 
Flicka/kvinna    Pojke/man  
 
 
Skriv i det som stämmer på dig: 
 
 
Årskurs:  
 
 
Program:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fråga 1: Vad tycker du om ämnet historia? 
Ringa in det alternativ som passar dig bäst. 

Svar:  
Mycket dåligt    Dåligt      Varken bra eller dåligt        Bra      Mycket bra 

Fråga 2: Utifrån vad du svarade på fråga 1, motivera kortfattat varför du tycker 

som du gör. 
Svar:  
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Fråga 3: Vet du att Historia blir ett kärnämne (d vs ett ämne som blir 
obligatoriskt för ALLA på gymnasiet) med start för de som börjar 
årskurs 1 höstterminen 2007?

Svar: Ja   Nej 

Fråga 4: Om du svarade JA på föregående fråga, HUR har du fått kännedom om 
att historia skall bli ett kärnämne? 
 

Svar:  

Fråga 5: Vad tycker du om att historia skall bli ett kärnämne? 
Ringa in det alternativ som passar dig bäst. 

Svar:  
Mycket dåligt     Dåligt    Varken bra eller dåligt      Bra        Mycket bra 

Fråga 6: Varför tror du att historia införs som kärnämne på gymnasiet? 

Svar:  
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Bilaga 2 

Figur 4 

 
 

 
 
 

Fråga 1: Flickor   ”Vad tycker du om ämnet historia?” 

Totalt 37 respondenter 

Mycket dåligt = 1 (2,7%) 
Dåligt = 5 (13,7 %) 
Varken bra eller dåligt = 7 (18,9 %) 
Bra = 21 (56,7 %) 
Mycket bra = 3 (8 %) 
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Figur 5 
 
 

 
 
 
Fråga 1: Pojkar ”Vad tycker du om ämnet historia?” 
Totalt 33 respondenter 
Mycket dåligt = 0 
Dåligt = 4 (12%) 
Varken bra eller dåligt = 2 (6%) 
Bra = 16 (48,5%) 
Mycket bra = 11 (33%) 
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Figur 6 

 
 
 
 
 

 
 
 
”Vet du att historia blir ett kärnämne med start för de som börjar årskurs 1 

höstterminen 2007?” 

 

Fråga 3: Flickor  

 

Totalt 37 respondenter 

JA = 5 (13,7 %) 
NEJ = 32 (86,3 %) 
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Figur 7 
 
 
 

 
 
”Vet du att historia blir ett kärnämne med start för de som börjar årskurs 1 
höstterminen 2007?” 

Fråga 3: Pojkar 

Totalt 33 respondenter 

JA = 8 (24%) 
NEJ = 25 (76%) 
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Figur 8 
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Fråga 5: Flickor  ”Var tycker du om att historia skall bli ett kärnämne?” 

Totalt 37 respondenter 

Mycket dåligt = 3 (8 %) 
Dåligt = 5  (13,5 %) 
Varken bra eller dåligt = 17 (46 %) 
Bra = 10  (27 %) 
Mycket bra = 2 (5,4 %) 
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Figur 9 

Fråga 5: Pojkar ”Vad tycker du om att historia skall bli ett kärnämne?” 

Totalt 33 respondenter 
Mycket dåligt = 2 (6%) 
Dåligt = 0 
Varken bra eller dåligt = 9 (27%) 
Bra = 16  (48,5% ) 
Mycket bra = 6  (18%)
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