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Abstrakt 
 
Examensarbetets syfte var att undersöka om skeenden i samhället påverkar skolan i allmänhet 

och dess historieämne i synnerhet. Göran Andolfs bok, ”Historien på gymnasiet: undervisning 

och läroböcker 1820-1965”, bidrog med historiska fakta som styrkte ett samband mellan 

skeenden i samhället och historieämnets utformning, sett i ett längre tidsperspektiv. Professor 

Tomas Englunds bok ”Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension”, påvisade 

tydliga kopplingar mellan förändringar i samhället och hur skolan utvecklats. En av 

examensarbetets frågeställningar var att söka svar på vilka de bakomliggande orsakerna är, 

samt i korthet redogöra för den process, som ligger till grund för att historia blir kärnämne i 

gymnasieskolan. En av orsakerna var en direkt reaktion på de konflikter som förekommer 

mellan olika etniska grupperingar i Sverige. För att skapa en större förståelse mellan olika 

etniska grupper blev frågor som rörde det mångkulturella samhället en del i skolarbetet och då 

främst i historieämnet. Processen bakom att historia blir kärnämne visade sig innehålla 

motioner, betänkanden samt propositioner. Processen ledde slutligen fram till den nya 

kursplanen GY-07. En komparation har genomförts mellan den svenska och danska 

kursplanen i historia. Syftet med komparationen var att göra en jämförelse mellan Sverige och 

ett annat nordiskt land för att undersöka om skillnader fanns dem emellan när det gällde 

sambandet samhälle - skola. Resultatet blev att vissa skillnader återfanns i kursplanerna, detta 

främst utifrån respektive lands syn på vikten av att arbeta med demokrati och mångkultur i 

gymnasieskolan. Dessutom påvisades hur strömningar i det danska samhället återspeglar sig i 

skolans utformning.  
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1. Inledning 
 

Anledningen till att examensarbetet ”Mångkultur, historia och samhälle” gått från tanke till 

handling är en gryende insikt om ett komplext cirkulärt förhållande där orsak och verkan går 

hand i hand. Ett förhållande som medför att samhället påverkar skolan som i sin tur påverkar 

samhället. Insikten om skolans och lärarens roll i denna förändringsprocess är drivkraften i 

detta examensarbete. 

 

Sedan en längre tid tillbaka är Sverige ett mångkulturellt samhälle. Det finns dock vissa 

brister i relationer mellan dagens olika etniska grupper i landet. Ett exempel som vittnar 

därom är de konflikter som uppstått mellan främlingsfientliga grupperingar och 

invandrargrupper, och som i vissa fall kan rubriceras som ”hets mot folkgrupp”. Enligt 

statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har antalet anmälningar för hets mot folkgrupp 

ökat från 146 stycken år 1995 till 715 stycken år 2004. Det betyder att anmälningarna nära 

nog femdubblats under en period om tio år.1  

 

Enligt Göran Andolf, docent och författare och till boken ”Historien och gymnasieskolan: 

undervisning och läroböcker 1820-1965”, och professor Tomas Englund, som skrivit boken 

”Läroplanens och skolplanens politiska dimension”, kan det påvisas att skeenden i samhället 

återspeglat sig i skolans utformning.2 Om Englunds och Andolfs teorier överensstämmer med 

verkligheten och om skolan kan vara med och påverka samhället är det av största vikt att 

skolans organisation, med lärarna i spetsen, kan komma till insikt om detta och utforma 

undervisningen därefter. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
1 http://www.bra.se 
2 Andolf Göran (1972) och Englund Tomas (2005)  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om skeenden i samhället, i ett längre 

tidsperspektiv, påverkat skolan i allmänhet och historieämnet i synnerhet. Följande tre frågor 

ska besvaras i examensarbetet.   

 

• Finns det ett samband mellan skeenden i samhället och utformningen av skolan och 

dess historieämne?  

• Har dagens samhällsklimat medfört att historia blir kärnämne och varit tongivande vid 

utformningen av den nya kursplanen GY07?  

• Finns det skillnader mellan den nya svenska kursplanen i historia och dess danska 

motsvarighet?  

 

Avgränsningar 

 

Examensarbetets innehåll avgränsas till att beskriva förhållandet mellan skeenden i samhället 

och hur dessa påverkar utformningen av skolans historieämne. Utöver detta ska arbetet 

avgränsas till att beskriva processen bakom beslutet att införa historia som kärnämne. Den 

huvudsakliga geografiska avgränsningen är Sverige, med undantag för jämförelser som görs 

mellan den svenska och danska kursplanen i historieämnet. Avgränsningarna i tid har sin 

utgångspunkt vid 1800-talets början, och sträcker sig fram till nutid för att visa på de 

förändringar som skett över en längre tid vid utformandet av historieämnet. 

  

Teori 

 

Thomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet, skriver i sin bok 

”Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension” om styrdokumentens uppgift som 

utbildare av svenska medborgare. Englund omnämner tre begrepp inom området utbildning 

som han anser ha varit en del i formandet av den svenska skolans utveckling under 1900-talet. 

De tre begreppen är: Det ”patriarkala” som var gällande fram till andra världskriget, det 

”vetenskapligt rationella” som dominerade under efterkrigstiden och fram till 1970-talet samt 

slutligen det ”demokratiska” som fortfarande fram till 1980-talets mitt, enligt Englund, har 

varit det rådande begreppet. Englund beskriver i sin bok hur samhällsutveckling och 

utbildningspolitiska åtgärder går hand i hand. Han menar att de faktorer som påverkar i vilken 
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omfattning förändringar och social integration återfinns på den svenska skolans agenda tydligt 

kan kopplas till den pågående utvecklingen i det omgivande samhället.3   

  

Englunds teori om en nära relation mellan utformningen av utbildning och politiska beslut 

skall appliceras på denna uppsats. Englund anser i sin bok att samhällskunskap och historia är 

de ”traditionellt medborgerligt och politiskt bildande ämnena” och att de därför måste ges 

större utrymme i den svenska skolan. Detta eftersom de två ämnena, enligt Englund, är en 

viktig del i medborgarnas ”political education” (politiska bildning).4   

 

I sammanhanget kan även den amerikanske filosofen, John Dewey, nämnas. Han har i 

huvudsak riktat sin uppmärksamhet mot utbildningsfilosofiska frågor. Delar av Dewey´s 

texter behandlar tankar som beskriver förhållandet mellan hur skolan utformas, utifrån hur 

dess omvärld ser ut. Han menar även att förhållandet är det motsatta, det vill säga att skolan är 

en av de olika komponenter som formar samhället. Boken ”Individ, skola och samhälle” är en 

svensk utgåva som redovisar en sammanställning av Dewey´s utbildningsfilosofiska texter. I 

den boken beskriver och citerar författarna filosofens syn på skolan som formare av 

samhället. Dewey säger: ”Jag tror att det är en uppgift för var och en, som är intresserad av 

utbildning, att framhärda i att skolan är samhällets främsta och mest effektiva instrument för 

sociala framsteg och reformer.”5 Vidare säger Dewey: ”Genom utbildning kan samhället 

formulera sina mål, organisera sina medel och resurser och på så sätt forma sig självt på ett 

bestämt och planmässigt sätt i den riktning man önskar.” 6              

 

Metod  

 

Vid färdigställandet av examensarbetet har ett flertal olika metoder använts. För att finna 

historiska fakta och en teoretisk ram har studier av litteratur varit den allenarådande metoden. 

Ett av dessa litterära verk är författat av professorn i pedagogik, Tomas Englund vid Örebro 

universitet, det andra av docenten och författaren Göran Andolf. Den historiografiska 

tillbakablicken är komparativ eftersom flera olika tidsperioder jämförs med varandra. I 

Andolfs analys av kopplingen mellan samhälle och skola integreras Englunds teori om de tre 

utbildningskonceptionerna.  
                                                 
3 Englund Tomas (2005) s. 24-25   
4 Ibid. s. 302-303 
5 Dewey John i Hartman/Lundgren/Hartman (2004) s. 56 
6 Ibid. s. 55 
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I avsnittet som behandlar lärares syn på att historia blir kärnämne, samt synen på det 

mångkulturella Sverige, är metoden kvalitativ eftersom intervjuer genomförts med två 

historielärare som sammanlagt besitter 30 års erfarenhet av undervisning i ämnet.  

Intervjuerna berör det faktum att historia blir ett nytt kärnämne samt vilka effekter detta kan 

ha i ett framtida skapande av ett bättre fungerande mångkulturellt samhälle. Examensarbetet 

innefattar även en kvantitativ metod eftersom enkätfrågor riktats till cirka 60 stycken 

gymnasieelever i åk 2-3 på gymnasieskolan Lärkan. Enkätfrågorna fokuserar på ifall eleverna 

anser att historia som kärnämne kan påverka förhållandet mellan olika etniska grupper i ett 

mångkulturellt samhälle. Enkäten och intervjuerna är endast ett komplement till den litteratur 

som refereras i examensarbetet, detta eftersom antalet elever och lärare är begränsat. Studier 

av Internetkällor har genomförts för den del i examensarbetet som behandlar processen 

bakom beslutet att göra historia till kärnämne samt för jämförelsen mellan den svenska 

kursplanen i historia samt dess danska motsvarighet. Danmark som komparationsobjekt är 

intressant därför att dansk invandringspolitik är något mer restriktiv än den svenska.    

 

Material och tidigare forskning 

 
Vid genomförandet av examensarbetet har material i form av Internetsidor, litteratur, 

intervjuer samt en enkät riktad till elever varit behjälpliga. En av de böcker som använts i 

examensarbetet är ”Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension” av Tomas 

Englund, professor vid Örebro universitet. Boken har, som tidigare nämnts, bidragit med en 

relevant bild av politikens inverkan på hur skolan utformats från 1900-talet och framåt och 

nyttjas i boken som teoretisk grund. Englund varvar sin teori om utbildningskonceptionerna 

tillsammans med, för examensarbetet, användbara analyser.7 Boken av Englund skrevs för 

över 20 år sedan, vilket kan ses som en brist eftersom den inte är dagsaktuell. Göran Andolf, 

är ytterligare en författare vars avhandling, ”Historien på gymnasiet: undervisning och 

läroböcker 1820-1965”, har bidragit med en detaljerad och värdefull historisk bild av 

förhållandet mellan det svenska samhället och skolpolitiken.8 En annan, för uppsatsen, 

betydelsefull historiker är Gunnar Richardson som i sin bok ”Svensk utbildningshistoria” som 

undersöker skolans och utbildningsväsendets utveckling på ett djupare plan.9  

 

                                                 
7 Englund Tomas (2005) 
8 Andolf Göran (1972) 
9 Richardsson Gunnar (2004) 
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Utöver ovannämnda böcker finns ytterligare några författare som genom sin litteratur bidragit 

med faktauppgifter. ”I boken Individ, skola och samhälle” sammanfattar Sven Hartman m.fl. 

ett urval av John Dewey´s utbildningsfilosofiska texter. Delar av boken innehåller relevanta 

och användbara fakta som behandlar uppsatsens ämne och används som ett komplement i 

examensarbetets teoriavsnitt.10 I ”Sveriges historia” skildrar Jan Melin m.fl. förändringar i 

det svenska samhället på ett konkret sätt.11 Hans-Albin Larsson samt Lars och Monica Edgren 

är medförfattare i ”Boken om Sveriges historia” och har där skrivit de partier i boken som i 

huvudsak behandlar politiska frågor i 1800-och 1900-talets Sverige.12 De två senast nämnda 

böckerna bidrar med fakta till examensarbetets historiska del. Slutligen intervjuades två 

pedagoger som undervisar i historia vid gymnasieskolan Lärkan i Luleå. Lärarna, Margareta 

Mäki och Ulla Stenbom, har sammanlagt över 30-års erfarenhet av att undervisa i historia på 

gymnasienivå och får därigenom anses ha tillräcklig kompetens när det gäller både 

historieämnet och undervisningssituationer. Intervjuerna tillförde betydligt fler personliga 

reflektioner än de övriga källorna. Det innebär att de bidragit med både fakta och 

eftertänksamhet, vilket gynnat uppsatsen. En enkät riktad till ett 60-tal gymnasielever 

redovisas även i examensarbetet. Både enkäten och intervjuerna är ett komplement som 

redovisar lärares och elevers syn på att historia blir kärnämne. 

 

Kursplanen i historia GY-07 samt dess danska motsvarighet Undervisningsvejledninger for hf 

historia A, är källor som använts i examensarbetet för att de ska jämföras med varandra 

utifrån ett demokratiskt och mångkulturellt perspektiv.13 Gymnasiekommitténs betänkande 

”Åtta vägar till kunskap, en ny struktur för gymnasieskolan” har också varit en viktig källa 

eftersom betänkandet till viss del legat till grund för utformningen av den nya kursplanen.14  

 

Ett tidigare publicerat dokument i ämnet som dock inte använts som källa är examensarbetet 

med rubriken ”Varför historia blir kärnämne” av Jenny Lindblom och Johan Pedersen som i 

enlighet med rubriken, redovisar varför historia blir ett kärnämne i gymnasieskolan. Det som 

skiljer Lindbloms/Pedersens arbete från föreliggande examensarbete är att fokus i 

Lindblom/Pedersens fall ligger på orsaker och motiveringar till att historia blir kärnämne. Och 

inte, som i föreliggande examensarbete Mångkultur, historia och samhälle, utgår från att det 

                                                 
10 Hartman/Lundgren (2004) 
11 Melin Jan (2003) 
12 Larsson Hans-Albin (1999) 
13 Utbildningsdepartementet, kursplan GY-07 och http://www.denmark.dk 
14 SOU 2002:120 gymnasiekommitténs betänkande 
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finns ett förhållande mellan förändringar i samhället och historieämnets utformning. En 

förändring som uppmärksammas i examensarbetet är ett alltmer mångkulturellt samhälle.  

 

Ytterligare ett dokument som angränsar till detta examensarbete är C-uppsatsen 

”Förändringen av gymnasieböcker” i historieämnet av Johan Kron. Den presenterar hur 

läroböcker i historia förändrats från 1950-tal till 1990-tal.15 Till skillnad från Krons 

examensarbete redovisar föreliggande examensarbete ett tidsspann från 1800-talets början och 

fram till nutid. Dessutom är inriktningen en annan tack vare att detta examensarbete visar på 

sambandet mellan skeenden i samhället och historieämnets utformning. Utöver detta har inte, 

till skillnad från i Krons uppsats, enbart läroböcker i historia studerats. 

 
Disposition  

 
Föreliggande examensarbete är uppdelat i åtta kapitel. Det första av dessa kapitel innehåller 

inledning, syfte och frågeställningar, avgränsningar, teori, metod, källkritik/tidigare forskning 

samt disposition. I kapitel två, som benämns som bakgrund, ges en tillbakablick över hur 

samhällsförändringar och utformningen av skolans historieämne gått hand i hand under en 

lång tid. I kapitel två återfinns även Professor Tomas Englunds teori om tre olika 

utbildningskonceptioner. Kapitel tre redovisar delar av den process som ligger till grund för 

att historia blir nytt kärnämne från och med höstterminen år 2007 samt vissa av de orsaker 

som ligger bakom beslutet. Detta tredje kapitel bygger på motioner, betänkanden samt 

propositioner. Kapitel fyra redovisar den färdigställda kursplanen GY-07 som stod klar under 

våren 2006. Det femte kapitlet innehåller en resultatdel med tillhörande underrubriker i form 

av reliabilitet/validitet, lärares syn på att historia blir kärnämne samt elevernas syn på 

detsamma. Dessa fakta är hämtade ur djupintervjuer gjorda med två lärare och ur en enkät 

riktad till ett 60-tal gymnasieelever. Kapitlet innehåller även två figurer som redovisar utvalda 

delar av enkäterna. Slutligen redovisas i detta femte kapitel en komparation mellan svenska 

och danska läroplaner i kärnämneskursen i historia. I kapitel sex återfinns en sammanfattande 

diskussion av arbetet i sin helhet. I kapitel sju redovisar författarna sin syn på eventuell 

fortsatt forskning inom ämnet. I kapitel åtta är käll- och litteraturförteckningen placerad. Till 

sist avslutas examensarbetet med ett nionde kapitel som innehåller en bilaga av elevenkäten. I 

övrigt kan nämnas att kapitel 2-5 inleds med ett introducerande stycke som beskriver kapitlets 

innehåll och avslutas med ett sammanfattande stycke som summerar detsamma.   

                                                 
15 Kron Johan (2004) C-uppsats, Luleå Tekniska Universitet 
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2. Bakgrund  
 

För att påvisa hur samhällets utveckling återspeglat sig i historieämnet ställning och i dess 

innehåll följer i detta kapitel en översiktlig genomgång från 1800-talets början fram till slutet 

av 1900-talet. Till denna inledande del är författaren Göran Andolfs bok, ”Historien på 

gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965”, den huvudsakliga källan. Längre fram i 

kapitel två, med början från 1900-talets inledning och fram till seklets slut, tillämpas Tomas 

Englunds tre utbildningskonceptioner. De tre konceptionerna är hämtade ur boken med titeln 

”Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension” och beskriver hur de tre begreppen 

präglat 1900-talets skolutveckling i Sverige.   

 
Historiografi  

 
Det svenska samhället 1800-1850 

 
Samhället i Sverige var under 1800-talets början statiskt på flera olika sätt. En överväldigande 

majoritet av landets befolkning bodde på lansbygden och försörjde sig på arbete inom 

jordbruket. Återstående delen av befolkningen levde inne i städerna och var till stor del 

byråkrater som i sammanhanget var en liten men relativt homogen grupp. Med andra ord kan 

sägas att städerna var byråkraternas eller den övre klassens område.16 Befolkningen växte sig 

så småningom allt större i Sverige. Eftersom jordbruket vid 1800-talets mitt var ämnat att 

tillgodose en familjs egna behov,17 blev det, som en direkt följd av befolkningsökningen, allt 

svårare att producera och försörja landets invånare som vid år 1850 uppgick till strax under 4 

miljoner.18 Industrialiseringen växte sig stark, framförallt i England men även i andra delar av 

Europa, och började nå Sverige vid 1800-talets mitt.  Industrialiseringens framväxt utmärktes 

av en framtidstro och optimism. Ångmaskinen började användas som ny kraftkälla och 

järnvägen blev allt viktigare för den fortsatta industrialiseringen. Telegrafer, bankkontor och 

postfilialer blev vanligare vilket underlättade det dagliga livet för människan. Den 

befolkningsökning som tilltog bidrog till att medborgarna i allt större utsträckning sökte sig 

ifrån sin hemtrakt, in till städerna i jakten på ett arbete.19  

 

                                                 
16 Andolf G (1972) s. 283 
17 Melin J (2003) s. 314 
18 Ibid. s. 252 
19 Ibid. s. 252 
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Historia i skolan 1800-1850 

 

Den svenska skolan var outvecklad i början av 1800-talet med undantag från de sockenskolor 

som var etablerade över landet. Vissa skolor var knutna till verkstäder, där de anställdas barn 

fick undervisning. Utöver sockenskolorna fanns präst- och ämbetsmannaskolor där det nästan 

uteslutande undervisades i teologiska och klassiska ämnen som till exempel 

religionsvetenskap och latin.20  Det fanns ingen allmän skola innan den första 

folkskolestadgan tillkom år 1842.21 Debatten som fördes kring den första folkskolestadgan 

var att skolan måste bli mer allmännyttig, det vill säga mer utrymme borde ges till de ämnen 

som en större del av befolkningen hade nytta av. Till exempel, moderna språk och 

naturvetenskap.22 Enligt författaren och historikern, Göran Andolf, dök flera 

organisationsproblem upp innan skolan egentligen hann komma igång. Istället för att 

diskutera hur varje del av skolan skulle vara strukturerad lades större vikt vid andra frågor. De 

frågor som ventilerades och som inte berörde själva undervisningen var skolans organisation, 

vilka som skulle ha rätten att gå i skolan samt vilka ämnen som skulle ingå i skolplanen.23 När 

det gällde historieämnet diskuterades innehållet flitigt bland ämnets anhängare. Reformivrare 

menade att svensk och modern historia borde få betydligt mer utrymme, medan de 

konservativa anhängarna vurmade för en undervisning som var inriktad på en mer traditionell, 

biblisk och antik historia.24 Eftersom det var oklart vad ämnet skulle innehålla hade den 

enskilde läraren ett stort inflytande över undervisningens utformning.25  

 

Det svenska samhället 1850-1900 

 

Vid 1800-talets mitt förändras det svenska samhället dramatiskt tack vare den industriella 

revolutionen som på allvar når Sverige. Liberalerna kom till makten i Sverige och med dess 

ledare Louis de Geer, kom en rad förändringar. Dessa innebar omvälvningar för den enskilde 

medborgaren. Förändringarna bestod av en rad olika sociala, politiska och ekonomiska 

reformer som för de mest utsatta och resulterade i något förbättrade levnadsförhållanden.26 

Senare delen av 1800-talet har av historiker kallats för de stora folkrörelsernas genomslag. 

                                                 
20 Andolf G (1972) s. 283-284 
21 Richardson G (2004) s. 55  
22 Andolf G (1972) s. 284  
23 Ibid. s. 285 
24 Ibid. s. 284 
25 Ibid. s. 292 
26 Melin J (2003) s. 258 
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Flera sammanslutningar som till exempel arbetarrörelsen, väckelserörelsen, och 

nykterhetsrörelsen växte sig starkare. Mot slutet av århundradet var samtliga dessa aktörer väl 

organiserade och hade ett växande medlemsantal. Dessutom hade flera av rörelserna ett 

tydligt politiskt ställningstagande.27 Inflyttningen till städerna fortsatte som en direkt följd av 

att arbetskraft efterfrågades och industrins framväxt gynnade fler och fler industrigrenar ju 

längre tiden gick. Handeln fortsatte att öka och den utveckling som ägde rum i Sverige under 

den senare delen av århundradet främjade tillväxten i hela landet både på kort och på lång 

sikt.28   

 

Historia i skolan 1850-1900 

 

Industrialiseringen gynnade inte bara den svenska handeln och industrin utan bidrog också i 

hög grad till att kraven på skolutbildningen ökade och förändrades. Betydligt fler skolor 

byggdes och mängden elever ökade markant. Detta förändrade även historieundervisningen 

där historie- och samhällssynen satte sin egen karaktär på både böcker och undervisning. 

Kungar och årtal hade totalt dominerat historieundervisningen fram tills då, när 

undervisningen förändrades tack vare att pedagogiken blev allt mer väsentlig. Nu började 

läroböcker med bilder att användas i en allt större utsträckning och diskussioner fördes kring 

historieämnets innehåll. Det förespråkades från flera håll att det borde ges mer plats åt kultur 

och kulturhistoria medan en stor del av krigshistorien, som tidigare dominerat undervisningen, 

borde decimeras.29  

 

Bortsett från den obligatoriska bibliska undervisningen, talades det väldigt begränsat om 

historiska händelser utanför Sveriges gränser. Sverige var fortfarande den centrala punkten i 

all undervisning. Trots detta var den allmänna uppfattningen att skolan behövde få en mer 

nationalistisk historieundervisning. Som en direkt följd av detta blev historieundervisningen 

under slutet av 1800-talet därför betydligt mer nationalistisk än tidigare. Målsättningen var att 

”Fäderneslandet, fosterlandskärleken, stadsmaktens fram och tillväxt skulle skildras 

utförligt.” 30   

 

                                                 
27 Richardson G (2004) s. 54 
28 Andolf G (1972) s. 285 
29 Ibid. s. 287 
30 Ibid. s. 287 
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Det svenska samhället 1900-1950 

 

Sverige fortsatte att förändras på flera olika områden under 1900-talets första hälft. Den 

svenska befolkningen ökade och år 1900 översteg invånarantalet 5 miljoner för första 

gången.31 År 1920 blev Hjalmar Branting Sveriges första Socialdemokratiska statsminister.32 

Sedan dess har Socialdemokraterna varit en maktfaktor i svensk politik. Tidsperioden från det 

Socialdemokratiska partiets maktövertagande har, enligt Melin, kallats för demokratins 

tidsålder.33 Allmän rösträtt införs och arbetarklassens inflytande ökade successivt. Tack vare 

”den Svenska folkhemsmodellen” fick människor i samhällets under- och medelklass en 

drägligare tillvaro. Modellen var en familjepolitik som etablerades för att hjälpa människor i 

behov. Familjerna fick ett bättre stöd från staten och större möjligheter till 

arbetslöshetsförsäkring, bättre förlossningsvård, mödravård, bosättningslån, stöd till 

barnkrubbor och sommarkolonier.34 Jordbrukets betydelse minskade allt mer och en 

omfattande urbanisering pågick vilket gjorde att städernas och industriernas betydelse kraftigt 

ökade. Från att ha varit en av Europas minst utvecklade industriländer fick Sverige en ledande 

ställning i industrialiseringens Europa.35

 

Historia i skolan 1900-1950 

 

Trots att den allmänna skolan reglerades år 1842 tillhörde merparten av de elever som 

studerade vid landets läroverk den övre klassen. Skolans upplägg och utformning var dåligt 

anpassad för barn och ungdomar från andra förhållanden än överklassen. För att förändra 

situationen genomfördes en skolreform år 1927.36 Reformens ändamål var att göra folkskolan 

till en bred plattform för alla barn och ungdomar från samhällets olika sociala skikt, och på så 

sätt göra folkskolans kopplig till läroverken tydligare. Detta gällde såväl överklass som 

arbetarklass, såväl fickor som pojkar.37  Historieämnet, som fortfarande debatterades flitigt, 

blev obligatoriskt för alla elever från och med år 1933. Syftet med historieämnet försköts 

närmare samhällslivet och handlade inte längre bara om krig, kungar eller fosterlandskärlek 

utan fokus flyttades från det individuella till det mer kollektiv perspektivet.  Det kulturella 

                                                 
31 Gynther Britt (2003) s. 333   
32 http://members01.chello.se/dier/                         
33 Melin J (2003) s. 316 
34 Larsson Hans-Albin (1999) s. 304-305 
35 Andolf G (1972) s. 288 
36 Richardson G (2004) s. 112 
37 Andolf G (1972) s. 288 
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innehållet samt den mer närliggande historien fortsatte att prioriteras i undervisningen. Gustav 

Jacobssons bok, ”Allmän historia för gymnasiet” från 1941 är ett bra exempel på detta där 

vetenskap och konst får egna kapitel38. Trots att fokus flyttades från Sverige i en allt större 

utsträckning, och den geografiska historiedelen blickade mer mot Västeuropa, förekom 

fortfarande vissa nationalistiska inslag.39 I läroboken ”Svensk historia för gymnasiet” från 

1939, har historien som beskriver Gustav Vasa och hans söner nästintill 25 sidors utrymme, 

medan hela bronsåldern behandlades på fem sidor.40 Även i läroböckerna sker betydande 

förbättringar. Bilder och illustrationer förekommer i större omfattning än tidigare. En följd av 

det socialdemokratiska maktövertagandet var att historieundervisningen blev betydligt med 

djupgående än tidigare. Eleverna skulle få undervisning som inte dominerades av statens 

tillkomst, tillväxt, och agerande, utan snarare av sammansättningen utav de olika ideologier 

och de folkrörelser som fanns i landet. Dessutom började historieforskningens metoder med 

ett undersökande arbetssätt att etableras även på gymnasiet. 41  

 

Det svenska samhället 1950-2000 

  
Tack vare återuppbyggnaden av Europa upplevde Sverige en högkonjunktur som berörde hela 

samhället. Bara inom industrisektorn frambringades 200.000 nya arbetstillfällen mellan åren 

1945-65.42 För andra gången på knappt 100 år skedde en omfattande massförflyttning av 

arbetskraft. En storskalig arbetsinvandring av yrkesutbildad personal skedde runt om i landet, 

främst från de nordiska grannländerna, men även från de övriga länderna i Europa.43 De 

ökade ekonomiska medlen från den handel som bedrevs med övriga Europa möjliggjorde en 

rad socialpolitiska förändringar, vilka kom att gynna den svenska befolkningen en längre tid 

framöver. Exempel på detta var allmän sjukförsäkring, allmänna barnbidrag, ny 

arbetsskyddslag, utökad semester och en 9-årig enhetsskola.44  

 

Under 1960-70-talen fortsatte samhället att expandera. En kraftig utbyggnad av 

infrastrukturen genomfördes, vilket innebar nya sjukhus, skolor och framförallt bostäder som 

präglade storstadsregionerna. Frågor som inte bekymrat svenskarna tidigare blev primära. Till 

                                                 
38 Jacobson Gustav (1941) s. 259 
39 Andolf G (1972) s. 289 
40 Falk Erik (1946) s. 316 
41 Andolf G (1972) s. 290 
42 Larsson H-A (1999) s. 287  
43 Ibid. s. 309 
44 Melin J (2003) s. 366 
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exempel ställdes krav på bättre miljö, större inflytande i arbetslivet och en mer meningsfull 

fritid.45 Socialdemokraterna som i stort sett styrde landet oavbrutet mellan åren 1950-1970, 

och det svenska samhället fick med andra ord en viss socialdemokratisk prägel. År 1971 fick 

Sverige en direktvald enkammarriksdag med 350 ledamöter, en koalitionsregering bildades 

med centerledaren Torbjörn Fälldin som svensk statsminister. I och med koalitionsregeringen 

fick landet för första gången på många år ett maktskifte och så småningom en läroplan där de 

socialdemokratiska idéerna inte längre låg i fokus. Detta skedde år 1980.  

Sverige som varit ett neutralt land, gick med i EU år 1995. Det internationella 

ställningstagandet innebar på sikt att landets gränser öppnades, och det europeiska inflytandet 

i Sverige blev i och med Europaparlamentets bildande efterhand allt större.  

 

Historia i skolan 1950-2000 

 

Till följd av samhällets förändring mellan 1940-1950 skedde också en förskjutning i 

undervisningen och runt år 1950 kallades ämnet historia för ”historia med samhällslära”. 

Samhällsläran fick en majoritet av historieämnets tid, och blev år 1960 ett eget ämne.46 Som 

ett resultat av ständiga reformer och andra politiska beslut övergick gymnasieskolan från att 

ha varit en statlig institution till att bli allt mer kommunaliserad.47 Det blev mer och mer 

påtagligt att skolans historieundervisning och samhällets förändringar gick hand i hand. Det 

visade sig genom en styrning av undervisningen, detaljerade föreskrifter och noga utvald 

litteratur. Resultatet av undervisningens striktare styrning utmynnade i ett ökat intresse för 

samhället ur både en nationell och en internationell synvinkel.48 Historiegrenarna ekonomisk 

historia, agrarhistoria och socialhistoria, vilka inte varit aktuella, tidigare fick för första 

gången mer utrymme i undervisningen. Från statens sida betonades dock vikten av en 

källkritisk hållning, ett demokratiskt synsätt samt en immunitet mot propaganda.49

 

De nationella styrdokumenten spelade en viktig roll i skolan under hela senare delen av 1900-

talet men lades i allt större utsträckning åt sidan eftersom skolan övergick till en mer målstyrd 

verksamhet än tidigare. 50 Under 1990-talet blossade en våg av rasistiska organisationer upp i 

Sverige. Förintelsen blev en politisk fråga i landet och år 1997 startade kampanjen ”Levande 
                                                 
45 Larsson  H-A (1999) s. 295 
46 Andolf G (1972) s. 291 
47 Kron J (2004) s. 9 
48 Andolf G (1972) s. 292 
49 Ibid. s. 290 
50 Larsson H-A (1999) s. 293 
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historia” och då bland annat med boken ”Om detta må ni berätta”. Boken spreds på 

regeringens initiativ till skolor runt om i landet. Syftet var att på ett tidigt stadium informera 

samt att skapa en debatt hos skolungdomar om förintelsen och dess konsekvenser.51 Med 

denna åtgärd påmindes delar av landets befolkning om att historien, och framförallt 

historieämnet i allra högsta grad var levande. Mot slutet av århundradet kunde ytterligare en 

förskjutning noteras när det gällde vilka delar av världen som studerades. Sverige som ett 

historiskt geografiskt område begränsades i jämförelse med den uppmärksamhet som riktades 

mot europeisk och global historia. I gymnasieläroboken ”EPOS” tydliggörs detta, då 

internationell historia, svensk oräknad, upptar cirka 90% av bokens innehåll.52

 
 
De tre utbildningskonceptionerna 

 

Tomas Englunds tre utbildningskonceptioner, vilka redovisas nedan, indikerar hur 

samhällsutveckling och utbildningspolitiska åtgärder går hand i hand. Englund menar att de 

faktorer som påverkar i vilken omfattning förändringar och social integration återfinns på den 

svenska skolans agenda tydligt kan kopplas till den pågående utvecklingen i det omgivande 

samhället.  

 
 
Den patriarkaliska utbildningskonceptionen 

 

Under 1900-talets två första decennier samarbetade vänsteralliansen, som då bestod av 

liberaler och socialdemokrater, för att ändra på utbildningsvillkoren för folket. De uttalade tre 

krav på hur utbildningssystemet skulle vara utformat. 

 

1. En fullständig folkskola samt en obligatorisk fortsättningsskola var minimikrav på hur 

utbildningen skulle se ut för medborgarna.  

2. Ett sekulariserat och medborgarbildande innehåll i skolan. 

3. Folkskolan skulle vara en grund för att kunna knyta an till andra skolformer.53 

 

                                                 
51 http://www2.skolor.pedc.se/mellanheden/historia_karnamne.htm    
52 Sandberg Robert (2001) m.fl. s. 6-8 
53 Englund T (2005) s. 258-259 
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Enligt Englund hade utbildningen vid seklets början ett ”socialpolitiskt medel och mål” och 

samhället i sig var en kapitalistisk demokrati. De skolreformer som vänstern började ställa 

krav på var ett led i att integrera arbetarklassen i det industrisamhälle som fortfarande var på 

frammarsch. Eleverna skulle utbildas praktiskt för att kunna vara förberedda och dugliga för 

sina kommande yrken. Receptet för att skapa medborgare som var redo för industriarbete var 

enligt Englund att utveckla elevernas ”fosterlandsstolthet”, ”arbetsärlighet”, 

”ansvarskänsla” och ”arbetslust”.54  

 

Det som utlöste den patriarkaliska utbildningskonceptionen var enligt författaren en reaktion 

på storstrejken år 1909.55 Strejken var en konflikt mellan LO (Landsorganisationen) och SAF 

(Svenska Arbetsgivareföreningen) och var ämnad att sätta stopp för en längre tids oenighet 

mellan de två kontrahenterna.56 Som en följd av oroligheterna på arbetsmarknaden ville 

näringslivet att utbildningen skulle fostra eleverna till en social kompetens som passade in i 

förhållandet arbetsgivare – anställd. År 1918 kom en undervisningsplan som till viss del bröt 

med den religiösa fostran som dominerat skolverksamheten fram till dess. År 1927 

presenterades en skolreform som klargjorde en koppling mellan folkskola och 

fortsättningsstudier i ett läroverk.57    

 
Sammantaget menar Englund i sin bok att det som karaktäriserar den patriarkaliska 

utbildningskonceptionen är att den utformades av liberaler och socialdemokrater. 

Utbildningen var utpräglat fostrande och utformad efter devisen att nationen och dess 

näringsliv var de parter som bestämde kravbilden för samhällets medborgare. Huvuduppgiften 

för dåtidens skola var att skapa en positiv bild av den svenska nationen och dess näringsliv. I 

och med den socialdemokratiske statsministern Per-Albin Hanssons tanke om folkhemmet 

under 1930-talet ökade förändringsvilligheten och viljan att skapa ett samhälle med förbättrad 

social välfärd för alla. Detta kom även i förlängningen att gynna skolan. Den patriarkaliska 

utbildningskonceptionen varade, enligt Englund, fram till andra världskriget.58   

 

Den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen 

 

                                                 
54 Englund T (2005) s. 258-259 
55 Englund T (2005)s. 259 
56 Larsson H-A (1999) s. 251 
57 Englund T (2005) s. 260 
58 Ibid. s. 260-261 
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Efter andra världskrigets slut genomgick det kulturella klimatet en dramatisk förändring. 

Detta tog sig bland annat uttryck i att värdet av ett demokratiskt synsätt ytterligare förstärktes, 

inte bara i Sverige utan över stora delar av västvärlden. Detta faktum innebar att skolans 

uppgift som fostrare av demokratiska individer spelade en allt mer central roll. Den svenska 

skolan organiserades till nioårig och skulle vara likvärdig oavsett var i landet den fanns 

representerad. Samhällskunskap introducerades som ett nytt ämne och lokala studieplaner 

började upprättas. Vetenskapen stod i fokus och var det verktyg som skulle lösa de problem 

vilka kunde dyka upp i det framtida samhället. Politiska frågor blev till sakfrågor som krävde 

experthjälp i form av vetenskapsmän och experter. Det vetenskapliga skulle vara vägvisare 

och ge de svar som gjorde att samhället valde rätt väg in i framtiden.59   

     

Undersökningar genomfördes och utredande grupper tillsattes som skulle nagelfara 

kursplanernas innehåll. Detta gällde främst följande ämnen: Modersmål, matematik, fysik, 

kemi och samhällskunskap. Värderingar i olika frågor var sekundära, ifall de ens existerade, 

istället fanns det alltid vetenskapliga utgångspunkter för många av skolans frågor. I 

läroplanerna för grundskolan Lgr 62 och Lgr 69 fick eleverna en allt mer central roll och det 

sätt på vilket skolan agerade när det handlade om att fostra eleverna socialt blev primär. 

Läroplanerna beskrev att eleverna skulle stå i centrum, att de skulle samarbeta med varandra 

och att ämnen skulle integreras för att skapa en helhet. Lärarna fick, i och med de nya 

kursplanerna, möjligheter till friare tolkningar och större möjligheter att organisera 

verksamheten och prioritera dess innehåll.60  

 

Eleverna skulle i och med 1960-talet orienteras i deras omvärld och därför skapades begreppet 

”OÄ-ämnen” som i praktiken innebar att ämnena samhällskunskap, historia, geografi och 

religion samlades under ett och samma tak. Ett av huvudsyftena med undervisningen i 

ovanstående ämnen var att den skulle göra eleverna till goda samhällsmedborgare genom att 

”personlighetsfostra”. Sammanfattningsvis skriver Englund i sin bok ”Läroplanens och 

skolkunskapens politiska dimension” att den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen 

präglades av just det rationella och det vetenskapliga och att den varade från andra 

världskriget och fram till 1970-talet. Skolan var då en del i det föränderliga samhället vilket 

gjorde att den förhöll sig stöttande och neutral till samhällsutvecklingen.61   

                                                 
59 Englund T (2005) s. 261-163 
60 Ibid. s. 263-266 
61 Ibid. s. 266 
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Den demokratiska utbildningskonceptionen 
  

Mellan år 1969 och 1976 fick ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen nya riktlinjer som 

var utformade på ett sådant sätt att eleverna skulle förberedas för att aktivt delta i ett liv som 

medborgare i arbetsliv och samhälle. Detta innebar att den tidigare utbildningskonceptionen 

avlöstes av den nya demokratiska. Fackförbunden erhöll mer makt och började främst 

engagera sig i de skolfrågor som berörde vuxenstuderande. Bland annat ställde LO krav på att 

yrkeslinjernas ämne arbetslivsorientering (AO) skulle innefatta en utökad mängd 

samhällskunskap. Sveriges ecklesiastikminister (utbildningsminister) Olof Palme, uttalade år 

1969 att skolan skulle vara en ”spjutspets mot framtiden”. Ett uttalande som kan ses som 

något av ett startskott för den demokratiska utbildningskonceptionen. Skolan skulle under 

denna period vara med och bygga det nya samhället, vara delaktig i förändringsarbetet allt 

detta i enlighet med professor Tomas Englund och hans teori om ”Läroplanens och 

skolkunskapens politiska dimension”.62   

 

Skolans roll som fostrare av en demokratisk samhällssyn/människosyn var essentiell under 

perioden. Skolan skulle, enligt riksdagen, ombesörja att det fanns en gymnasieskola som 

skulle kunna ta emot alla elever. Lgr 80 som fastställdes av den dåvarande borgerliga 

regeringen föregicks av ett arbete där två olika modeller ställdes mot varandra i arbetet med 

utvecklandet av läroplanen. Den ena modellen stod för en mer styrd och preciserad 

utformning av målen i läroplanen medan den andra modellen representerade en linje som ville 

lägga över en större del av ansvaret för hur målen skulle nås på det lokala planet. Den första 

modellen stöttades till största delen av den borgerliga regeringen medan den andra fick sitt 

stöd från den socialdemokratiska gruppen. Lgr 80 blev en läroplan, som när den stod klar, 

lade ett större ansvar på de enskilda skolorna ifråga om precisering av deras inriktning. En 

inriktning som innebar att lokala arbetsplaner skulle utgå från varje enskild skola men att 

ämnesinnehållet i stort sett förblev orört. För gymnasieskolans vidkommande gällde att 

kursplaner skulle innehålla vissa delar som var anpassade efter näringslivets krav. Dessutom 

skulle gymnasieskolan ha ett gemensamt innehåll oavsett linje, utöver det skulle 

specialiseringar tillföras.63    

 

                                                 
62 Englund T (2005) s. 267-272 
63 Ibid. s. 273-280 
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Slutligen kan sägas att Englunds tredje och sista begrepp, den demokratiska 

utbildningskonceptionen, hade sin utgångspunkt i början av 1970-talet och var fortfarande, 

fram till år 1986, när boken Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension skrevs, den 

period som var rådande. Det som kännetecknar perioden är bland annat läroplanen för 

grundskolan (Lgr 80) som enligt Englund representerade ”demokratifostran” och 

”rekonstruktivism” (vilket ung. betyder ombildning, författarnas anm.). Perioden präglas av 

läroplanens centrala begrepp vilka lämnade över ansvaret på varje enskild skola att bestämma 

sin egen inriktning. Samhället skulle inte framställas som ”konfliktlöst och harmoniskt” utan 

snarare som att det befann sig i en konstant förändringsprocess. Skolan skulle vara en av de 

aktörer som förändrade samhället. Enligt Englund, skulle skolan präglas av ett 

ämnesövergripande arbetssätt, och då i synnerhet i OÄ-ämnena.64

 

Sammanfattning  

 

Det går att se tydliga spår genom tiderna, de visar hur politiska beslut har förändrat samhället. 

Dessa förändringar har medfört att skolverksamheten har reformerats. En tillbakablick visar 

på förskjutningar i flera av historieämnets olika grenar, som till exempel de agrara, 

ekonomiska och sociala. Ett exempel på detta är industrialiseringen som ledde till en 

urbanisering med en omfattande ökning av städernas invånarantal. Som en direkt följd av 

detta introducerades allmän skolgång tack vare den första folkskolestadgan år 1842.  

 

Under 1800-talets senare hälft började diskussioner föras om historieämnets innehåll. Kultur 

och agrarhistoria prioriterades till förmån för historia som beskrev konflikter och 

maktförhållanden. Kulturhistoria var en av de tongivande komponenterna som skapade en 

eftersträvad nationalistisk undervisning. Ledordet var ”fosterlandskärlek”. Vid 1920-talets 

början tillträdde Socialdemokraterna vid makten. En skolreform genomfördes år 1927. 

Andemeningen i denna var att barn från samhällets alla skikt skulle få en likvärdig utbildning 

i folkskolan, oavsett var de var bosatta i landet. I historieämnet började blickarna riktas från 

Sverige, som geografiskt område, perspektivet vidgades och frågor som rörde Västvärlden 

blev allt mer aktuella. Som en följd av att Socialdemokraterna satt vid makten förflyttades 

intresset från de nationalistiska tankarna mot olika ideologier och framväxande folkrörelser.  

 

                                                 
64 Englund T (2005) s. 278 
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Det är under 1900-talets första hälft som Englunds teori om den vetenskapligt rationella 

utbildningskonceptionen inträder. Som en följd av de två världskrigen menar Englund att 

demokratins existens skakades i grunden, detta gällde nationer i hela västvärlden. Reaktionen 

blir att en av skolans viktigaste uppgifter är att utbilda demokratiska individer. Dessa åsikter 

överensstämmer väl överens med författarna Andolf, Larsson och Melin vilka alla tre 

poängterar vikten, i den av examensarbetet använda litteraturen, av att demokratibegreppet 

förmedlades i skolan under 1900-talets inledning. Allmän rösträtt infördes vilket medförde att 

arbetarklassens inflytande utökades.  

 

Efter andra världskrigets slut och under en 20-årig tidsperiod framåt upplever Sverige ett 

ekonomiskt uppsving. Detta till stor del som en följd av den utökade handeln med övriga 

länder i Europa. Historieämnet stöps om och fick ett tillägg där ämnet samhällslära ingick. 

Vid den här tiden påverkades skolan i stor utsträckning av politiska åsikter och en kritisk 

hållning mot all form av propaganda. Demokratibegreppets värde betonades med eftertryck i 

skolans arbete. Englunds vetenskapligt rationella utbildningskonception beskrev införandet av 

de två läroplaner som presenterades under 1960-talet (Lgr 62, Lgr 69). I dessa läroplaner 

placerades eleverna i centrum och skolans målsättning var att integrera olika ämnen i varandra 

samt att ge eleverna en social fostran. Begreppet OÄ-ämne var ett resultat därav genom idén 

att sammanföra samhällskunskap, religionskunskap, historia och geografi under ett och 

samma tak. Samhällsfrågor av de mest skiftande slag skulle under denna period, enligt 

Englund, besvaras med hjälp av vetenskaplighet och expertis.     

 

I enlighet med Englunds demokratiska utbildningskonception, som infaller under 1960 och 

1970-talen, fick skolan en mer framskjuten roll. Skolan skulle vara en ”spjutspets” och gå i 

bräschen för det förändringsarbete som var ämnat att leda till att förhållanden i samhälle och 

yrkesliv skulle förbättras. Detta berodde till stor del på att olika fackförbund, organisationer 

och industrin ställde krav på utbildningens utformning. Göran Andolf pekar på sambandet 

mellan den samhällspolitiska utvecklingen och historieämnets utformning. Enligt honom 

interagerar de två med varandra. Englund å sin sida visar på hur samhällets skeenden tydligt 

återspeglar sig i skolväsendet som helhet. Examensarbetet visar att de två författarnas teser 

tangerar varandra på ett flertal punkter. 

 

 21 
 
 



 
3. Varför blir historia kärnämne? 
 
I kapitel tre ska delar av den process som ligger bakom att historia blir kärnämne redovisas.  

Syftet med kapitlet är att studera de bakomliggande orsakerna till att historia blir kärnämne, 

samt varför detta sker 2007. Kapitlet inleds med en beskrivning av två slumpvis utvalda 

motioner som representerar båda de politiska blocken. De är representativa för en majoritet av 

de inlämnade motionerna utifrån sin ambition och vilja att omvandla historia till kärnämne. 

Vidare i kapitlet redovisas en definition av det ”mångkulturella samhället” samt betänkanden 

från en gymnasiekommitté och från utbildningsutskottet. Här redovisas även en 

regeringsproposition.  Kapitlet avslutas med en presentation av vad de nya kursplanerna i 

historia (GY-07) kommer att innehålla. Syftet med detta är att påvisa hur kursplanen blivit 

utformad för att tillsammans med övriga kärnämnen skapa en medborgarkompetens hos 

eleverna.   

 

Motioner 

 

Den svenska gymnasieskolans nuvarande kärnämnen är svenska (alternativt svenska som 

andraspråk), engelska, matematik och samhällskunskap. I enlighet med ett beslut fattat i den 

svenska riksdagen kommer även historia att bli ett kärnämne från och med höstterminen år 

2007. Beslutet har föregåtts av en process där ett antal motioner inkommit till riksdagen i 

ärendet.65  

 

Nedan i denna uppsats redovisas utdrag ur två slumpvis utvalda motioner. Dessa är två av ett 

antal inkomna motioner i ärendet, de är skrivna av representanter från de olika politiska 

blocken. Den inledande av dessa motioner inkom till riksdagen år 2001 från folkpartiets Ulf 

Nilsson, Yvonne Ångström och Ana Maria Narti. I denna motion för författarna ett 

resonemang kring nödvändigheten av att utöka antalet timmar i historia, samt vikten av att 

ombilda ämnet till ett kärnämne. Nedanstående citat hämtat ur motionen 2001/02:Ub249 ger 

en bild av författarnas argumentering för historia som kärnämne.66  

 
Det är bara människor som känner sig trygga i sin egen kulturella identitet som med 

öppna armar vågar bjuda på sig själva i möten med andra. Historien visar också att 

                                                 
65 http://www.skolverket.se/sb/d/1055 
66 Riksdagens motion 2001/02:Ub249 
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Sverige alltid varit en mångkulturell smältdegel som utvecklats av impulser utifrån. 

För den som verkligen vill vaccinera uppväxande generationer mot odemokratiska 

irrläror är den enskilt viktigaste uppgiften att lära dem historia.67    

 

I ett antal av de till riksdagen insända motionerna poängteras att historieämnet erhållit en 

alltmer undanskymd plats i skolan samt att dess ställning därför borde stärkas genom att 

historia ombildas till ett kärnämne. I motion 1999/2000:Ub243, vilken är den andra i 

ordningen som redovisas i denna uppsats, beskriver tre representanter från det 

Socialdemokratiska Arbetarpartiet, Håkan Juholt, Ann-Marie Fagerström och Krister 

Örnfjäder, sina argument för orsaken till att historia borde bli ett kärnämne i den svenska 

gymnasieskolan.68

 
Ett folk utan historia är som en människa utan minne. När Sverige nu alltmer 

integreras med övriga Europa och andra kulturer framstår det som allt tydligare att 

man på de flesta andra platser i vår värld anser historia vara grunden för 

allmänbildning, vilket i sin tur är en förutsättning för vidare yrkeskarriär.69

 

Gymnasiekommitténs betänkande 

 

Under år 2000 tillsattes en gymnasiekommitté av regeringen. Den bestod av ett antal 

riksdagsledamöter, ett kommunalråd, en doktorand samt en universitetsadjunkt. Utöver 

kommittén utsågs ett större antal sakkunniga som skulle bistå kommittén i dess arbete med 

utredningen. Gruppens uppgift var att utreda på vilket sätt den svenska gymnasieskolan skulle 

utvecklas.70 I betänkandet framställs inledningsvis ett femtontal utgångspunkter som ska vara 

grunden för gymnasieskolans nya struktur. Innebörden av några utav dessa var att den nya 

strukturen skulle bidra till att utveckla arbetsformerna, att utbildningen skulle skapa en grund 

för en bredare kompetens, att strukturen skulle underlätta elevinflytande, att strukturen skulle 

bredda rekryteringen till högskolor samt att elever med olika social och etnisk bakgrund 

skulle fördelas jämnare över de befintliga studievägarna.71    

 

                                                 
67 Riksdagens motion 2001/02:Ub249, s. 2 
68 Riksdagens motion 1999/2000:Ub243 
69 Ibid. s. 1 
70 SOU 2002:120, s. 1-2 
71 Ibid. s. 25-26 
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I januari 2003 offentliggjordes kommitténs slutbetänkande och fick benämningen ”Åtta vägar 

till kunskap, en ny struktur för gymnasieskolan”, SOU 2002:120. I detta slutbetänkande 

uppmärksammade kommittén gymnasieskolans uppgift som utbildare av demokratiska 

medborgare och lade därför fram sitt förslag om att historia borde bli ett obligatoriskt ämne 

för gymnasiets elever. Kommittén slog fast att kärnämneskursen i historia skulle omfatta 50 

gymnasiepoäng samt att de andra kärnämnena skulle bestå i sin nuvarande utformning och 

omfattning. Kommittén gav sin bild av vad de ansåg vara historieämnets uppgift genom att 

formulera de två huvudsyftena som var att skapa en förståelse av vår tid genom att ge en 

bakgrund samt att tänka kritiskt och att granska källor.72

 

Historielärarnas förening med dess ordförande Hans Albin Larsson i spetsen nedtecknade i 

mitten av december år 2003, ett brev riktat till utbildningsminister Tomas Östros. I detta brev 

argumenterade föreningen för att kärnämnet historia borde omfatta minst 100 poäng. Ett av de 

argument som fördes fram i skrivelsen var att det krävs ett poängantal om minst 100 för att 

undervisningen i historia ska vara möjlig att göra meningsfull. Historieföreningen och 

ordförande Larsson menade också att det var befogat att utöka antalet timmar på 

gymnasienivå med argumentet att dessa elevers förutsättningar att tänka kritiskt och att 

reflektera är större än hos de yngre eleverna. Brevet till utbildningsminister Östros avslutas på 

följande sätt.73

 
Genom historiska kunskaper och träning i kritiskt tänkande får man som individ en 

möjlighet att tolka sin samtid, att förstå varför nuet kan tolkas så olika. 

Historiemedvetande som är uppbyggt på kunskap och reflektion ger individen en 

sorts resistens mot fördomar, trendmässigt medlöperi och chauvinism. Därför 

kommer historia alltid att vara det kanske viktigaste framtidsämnet.74   
 

Betänkandet överlämnades till Utbildningsdepartementet och dess minister Tomas Östros i 

slutet av december år 2002. Det sändes senare vidare till 175 officiella remissinstanser vilka 

bland annat var kommuner, skolor, universitet, elevorganisationer, statliga myndigheter, 

branschorgan och fackförbund. Förutom de utvalda remissinstanserna inkom 172 spontana 

remissvar fram till juni månad 2003. Remissvaren visade överlag en positiv inställning till att 

göra historia till ett kärnämne. Svaren från universitet, högskolor, universitetslärares och 

                                                 
72 SOU 2002:120. Gymnasiekommitténs betänkande. s. 24-25 
73 Nilsson. Bengt (2004) s. 119 
74 Ibid. s. 119 
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studenternas fackliga organisationer påvisade ett särskilt starkt stöd för att ombilda historia till 

ett kärnämne. 21 kommuner var även de positiva till förslaget medan det totalt sett var fyra 

remissinstanser som var negativt inställda till förslaget. En av dessa var den statliga 

Myndigheten för skolutveckling. Orsaken därtill är att myndigheten anser att det inte ska 

finnas några kärnämnen på gymnasiet utifrån att detta innebär svårigheter för att åstadkomma 

ett ”sammanhållet utvecklingsperspektiv i skolgången”.75   

 

Regeringens proposition och Utbildningsutskottets betänkande 

 

I detta kapitel omnämns begreppet ”mångkulturellt samhälle” i ett citat från regeringens 

proposition, 2003/04:140. Trots att begreppet är vedertaget och väl använt finns ingen enad 

etablerad definition. Det är ordet ”mångkulturell” som kräver sin definition. Detta eftersom 

ordet ”samhälle” och dess betydelse står klar i sammanhanget.   

 

Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet mångkultur som ett samhälle där många 

olika kulturer och olika typer av kulturyttringar sker i positiv och vänskaplig anda.76 Docent 

Lars Elenius vid Luleå tekniska universitet menar att dagens mångkulturella samhälle inte är 

vad det var för ett antal år sedan. Vidare anser Elenius att det har skett en förskjutning av 

begreppet i och med stora migrationer och flyktingströmmar, vilket innebär att det är en 

omöjlighet att upprätthålla den tidigare officiella synen på nationalitet eller medborgarskap 

som två homogena företeelser.77 Elenius får stöd i sitt resonemang av Lars-Erik Hansen som 

är doktorand vid historiska institutionen, Stockholms universitet. I Hansens avhandling ”En 

studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt”, står det skrivet att begreppets vidgade 

innebörd klart och tydligt måste klargöras. Han anser att Sverige alltid varit mer eller mindre 

mångkulturellt, ändå menar Hansen att landet blivit ännu mer mångkulturellt de senaste 50 

åren. 78  Hansen skriver som följer om svensk och invandrarkultur.  

 
Kulturen har i allt större utsträckning blivit hela folkets tillgång, också 

invandrarkulturen, men kulturens internationalisering och standardisering, delvis till 

följd av de förbättrade kommunikationerna, är inget unikt för kontakten mellan 

svensk och invandrar kultur.79

                                                 
75 Nilsson. B (2004). s. 120-122 
76 http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O869143&i_word=M%e5ngkultur 
77 Elenius Lars, privat kommunikation  (2006-04-07) 
78 http://www.immi.se/ir/ir98/invsverige.htm  
79 Ibid.  
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Som en direkt följd av gymnasiekommitténs betänkande, ”Åtta vägar till kunskap, en ny 

struktur för gymnasieskolan”, SOU 2002:120, utformar och överlämnar regeringen en 

proposition till riksdagen vilken benämns ”Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen 

av gymnasieskolan”, 2003/04:140. Detta sker den 22 april 2004. I propositionen återfinns 

förslag om en ändring av de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan i skollagen, 

1985:1100. Som till exempel att ett ämnesbetyg ska ersätta rådande kursbetyg, att ett 

gymnasiearbete ska ersätta projektarbeten, att en gymnasieexamen införs, att lokala kurser ska 

säkras när det gäller dess kvalitet, att de individuella programmens kvalitet ska förbättras samt 

att historia ska bli ett nytt kärnämne om 50 gymnasiepoäng. Dessa 50 poäng kommer att tas 

ifrån gymnasieskolans avslutande projektarbetstid. Propositionen slår fast att de nya 

lagförslagen bör vinna laga kraft den 1 januari år 2007. Lagarna är ämnade att efterföljas från 

och med den 1 juli samma år.80  

 

Under punkt 4.6 i regeringens proposition ”Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen 

av gymnasieskolan” återfinns nedanstående citat som formulerar riktlinjerna för historia som 

nytt kärnämne. Här nämns vikten av att kunskaper i historia, likväl som i de andra 

kärnämnena, är nödvändiga i ett mångkulturellt samhälle som är statt i en ständig förändring.  

 
Kärnämnena skall ge eleverna den gemensamma bas som behövs för att väl kunna 

följa och delta i samhällsdebatten, ha den kompetens som behövs på 

arbetsmarknaden och för vidare studier. I ett mångkulturellt samhälle som snabbt 

förändras är det allt tydligare att också kunskaper i historia behöver ingå i denna 

bas.81  
 

Utbildningsutskottet utarbetar sedermera ett betänkande, 2003/04:Ubu13 som en direkt följd 

av ovannämnda regeringsproposition. I betänkandet föreslås att historia som nytt kärnämne 

ska bli en kurs som omfattar 50 gymnasiepoäng. De 50 poängen ska inte hämtas från vare sig 

karaktärsämnen eller individuella val. Utskottet menar att en gemensam kunskapsbas i 

gymnasieskolan även bör innehålla ämnet historia. I betänkandet pekar regeringen på vikten 

av en gemensam kunskap i historia för att påvisa hur ”människor skapat och påverkat sina 

livsbetingelser, samhällen och kulturer”.  Vidare ska historieämnet, enligt betänkandet, ge en 

insikt i hur den nationella och globala utvecklingen av samhället kan påverkas samt även 
                                                 
80 Regeringens proposition, 2003/04:140, s. 1 
81 Ibid. s. 16 
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bilda ett fundament för en förståelse av nutiden. Utbildningsutskottet poängterar även vikten 

av att eleverna ska kunna granska alla uppgiftskällor på ett kritiskt sätt. Slutligen anses i 

betänkandet att frågan är ”tillräckligt uppmärksammad” och klar att föras över till Skolverket 

vars uppgift är att göra en översyn av de befintliga kursplanerna samt att utforma nya.82

 

Sammanfattning  

 

Vägen är lång från åren kring millennieskiftet och den tid när motioner inkom till riksdagen 

med förslaget att omvandla historia till kärnämne i gymnasieskolan. Motionerna var 

utformade av och inkom från partier som representerade båda de politiska blocken. I ett antal 

av dem motiverades omdaningen av historieämnet med att goda kunskaper i historia påverkar 

samhället i en positiv riktning när det gäller frågor om demokrati och om acceptans för 

människor från andra kulturer. En gymnasiekommitté tillsattes under år 2000 och två år 

senare överlämnade denna kommitté ett betänkande till utbildningsminister Tomas Östros. I 

april år 2004 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen, den innehöll konkreta 

förslag på hur en utveckling av gymnasieskolan skulle kunna genomföras. Ett av dessa förslag 

var att omvandla historia till kärnämne från höstterminen år 2007. Slutligen fick Skolverket 

till uppgift att utforma den nya kursplanen om 50 poäng i ämnet historia.  

 

4. GY-07, de nya kursplanerna i historia  
 

Skolverket utformade den nya kursplanen GY-07 som stod klar våren 2006. I den ingår den 

nya kärnämneskursen Historia 1 som är en målbeskrivning över vad kursen ska innehålla. 

Kursplanen ger en vid beskrivning av ämnets innehåll och de riktlinjer som ska vara 

vägledande vid utformningen av undervisningen i historia på gymnasiet. I dokumentet står att 

läsa att den nya kärnämneskursen ska samverka med de övriga kärnämnena och tillsammans 

med dem ge en ”kulturell referensram och medborgarkompetens” som leder till att målen i 

karaktärsämnena kan uppfyllas. Några utav målsättningarna med kursen är att eleverna ska 

erhålla tillräckliga kunskaper i historia för att kunna föra diskussioner utifrån ett historiskt 

perspektiv, att de ska tänka kritiskt vid möten med olika text - och bildkällor samt att de ska 

erhålla kunskaper om betydelsen av det personliga och individuella kulturarvet oberoende av 

människors etniska härkomst.83  

                                                 
82 Utbildningsutskottets betänkande, 2003/04:Ubu13 
83 http://www.skolverket.se/skolfs?id=750, s. 1 
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Historia 1 
 

Ämnet historia för gymnasiet är uppbyggt i fyra olika nivåer. Historia 1 är kärnämneskursen 

om 50 poäng. Denna kurs ska, enligt kursplanen i GY-07 innehålla de fem essentiella delarna: 

Kronologisk grund, modern historia, källkritik, tolkningar av historiska skeenden samt 

demokratins framväxt. (Med begreppet kronologisk grund menas att eleverna ska skapa en 

ordning i det historiska tänkandet för att kunna sätta in epoker i sitt rätta sammanhang. Förf. 

anm.)84

 

Enligt den nya kursplanen Historia 1 ska den moderna historien särskilt studeras, detta för att 

öka förståelsen för förhållanden i nutid och omvärld. Arbetsmetoderna kan variera men enligt 

kursplanen kan det ske genom temaarbete eller genom översiktliga studier med vissa 

fördjupningar. Kursen ska ha sin utgångspunkt i tid från 1800-talets början och under de två 

följande seklerna behandla världskrig och globaliseringsfrågor som centrala begrepp.85        

 

Historia 2 

 

I kursen Historia 2 som omfattar 100 poäng ska, i enlighet med kursplanen i GY-07, elevernas 

förmåga att se ett historiskt sammanhang för ”hela historien” med start i forntiden och med 

siktet inställt på nutiden. Kursens centrala innehåll är de sex delarna: Grunddrag i europeisk, 

nordisk och svensk historia, historiska begrepp, historiska perspektiv, tematiskt valda 

fördjupningar samt källkritik. Stor vikt ska, enligt dokumentet, läggas vid att eleverna ser 

kronologiska sammanhang.  Som nämnts ovan ska fokus ligga på den europeiska, nordiska 

och svenska historien. Detta till trots ska kursen präglas av ett globalt perspektiv. Skeenden i 

historien ska betraktas ur olika perspektiv med ”utgångspunkt i den historiska kunskapens 

tidsbundenhet”. Enligt kursplanen ska historiska problem och orsaker till förändringar tolkas 

och formuleras.86    

 

Historia 3 

 

                                                 
84 http://www.skolverket.se/skolfs?id=750 s. 2 
85 Ibid. s. 2-3 
86 Ibid. s. 3 
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Kursen i Historia 3 omfattar 100 poäng och har följande fem delar som sitt centrala innehåll: 

Historiesyn, historiska jämförelser över tid och rum, historiska och källkritsiska problem, 

källkritik samt tematiskt valda fördjupningar. Innehållet i kursen ska via temaarbeten och 

fördjupningar ge eleverna kunskaper som gör att de kan agera självständigt och kritiskt. 

Problem i historien ska betraktas kritiskt utifrån såväl långa som korta perspektiv. Kursen ska 

belysa och göra jämförelser mellan företeelser och händelser i nutid, från det lokala planet till 

det globala. Kursen ska även behandla svårigheten med att utöva källkritik i det som sker, 

såväl som i sådant som har skett historiskt.87     

 

Historia 4 

 
Gymnasiekursen Historia 4 omfattar även den 100 poäng. Den innehåller fem huvudsakliga 

begrepp: Historiesyn i historiska framställningar, källor och arkiv, källkritik, olika historiska 

perspektiv samt valda tematiska fördjupningar. Enligt formuleringen i kursplanen ska den 

erbjuda eleverna en fördjupning av deras kunskaper när det gäller källkritik och synen på 

historien. Kursen ska ha sin fokusering på ”grundläggande kunskap kring historiska förlopp, 

tematiskt valda fördjupningar och källkritisk träning”. Skeenden i historien ska belysas ur 

olika perspektiv och ur de olika befintliga sätt som finns att se på historien. Kunskaper om 

arkiv samt om olika källor och dess trovärdighet är andra viktiga inslag i kursen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Historia 4 i huvudsak behandlar källkritiken och dess 

värde.88    

 

Sammanfattning  

 

Som en direkt följd av de inkomna motionerna och den till riksdagen överlämnade 

propositionen 2003/04:140, utformade skolverket den nya kursplanen GY-07 som stod klar 

våren 2006. I dokumentet GY-07 återfinns den nya kursplanen för kärnämneskursen i historia 

som omfattar 50 gymnasiepoäng. Historia 1, som kursen omnämns, ska samverka med övriga 

kärnämnen och ge eleverna en medborgarkompetens. Målsättningen med kursen är bland 

annat att eleverna ska lära sig att tänka källkritiskt och förstå vikten av alla människors egna 

kulturarv, oavsett vilken etnisk härkomst de har. Kursplanen innehåller fem huvuddelar. 

Dessa är modern historia, demokratins framväxt, källkritik, tolkningar av historiska skeenden 

                                                 
87 http://www.skolverket.se/skolfs?id=750. s. 3 
88 http://www.skolverket.se/sb/d/1055, s. 4 
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samt kronologisk grund. En av arbetsmetoderna kan enligt kursplanen vara att arbeta 

tematiskt. 1800-talets början är den tidsmässiga utgångspunkten för kursen som ska behandla 

två centrala begrepp. Det vill säga globaliseringsfrågor och världskrigen. Historia 2, 3 och 

fyra omfattar alla 100 poäng och utvecklar stoffet i historia 1 när det gäller både tidsepoker 

och faktamässigt innehåll. 

 

5. Resultat  
 
I följande avsnitt återfinns inledningsvis ett kapitel som redovisar de intervjuer som 

genomförts med två gymnasielärare i historia. Intervjuerna berör såväl det faktum att historia 

blir ett nytt kärnämne samt vilka effekter detta kan ha i ett framtida skapande av ett bättre 

fungerande mångkulturellt samhälle. Vidare i kapitlet redovisas delar av en enkät riktad till ett 

60-tal gymnasieelever. De två redovisade enkätfrågorna fokuserar på ifall eleverna anser att 

historia som kärnämne kan påverka förhållandet mellan olika etniska grupper i ett 

mångkulturellt samhälle. Kapitlet avslutas med en redovisning av reliabiliteten och validiteten 

samt en jämförelse mellan svenska och danska kursplaner i historia.  

 

Lärares syn på att historia blir kärnämne 

 

De två intervjuade lärarna är sedan ett antal år anställda vid Luleå gymnasieby, kvarteret 

Lärkan. I denna enhet i gymnasiebyn utbildas elever som läser vid det estetiska programmet. 

Djupintervjun med de två historielärarna, vilken genomfördes den 23 mars år 2006, 

fokuserade på det faktum att historia blir kärnämne från och med höstterminen år 2007. 

Intervjun behandlade även de bakomliggande orsaker till att så sker och då i synnerhet 

begreppet det ”mångkulturella samhället”. De intervjuade personerna, Margareta Mäki och 

Ulla Stenbom, intervjuades var och en för sig, men konfronterades med identiska 

frågeställningar.  

 

Lärarna var eniga om att det inte finns några monokulturer utan att det svenska samhället 

precis som många andra är mångkulturellt och har varit så en längre tid. De ansåg att det finns 

brister i relationer mellan de etniska grupperingar som ingår i dagens svenska samhälle. Mäki 

hävdade, i samband med diskussionen om det mångkulturella samhället, att Sverige i viss mån 

är historielöst men att historia som nytt kärnämne kan bidra till att öka förutsättningarna för 

att förse eleverna med en historisk bas. Båda var överens om att de nya läroplanerna och 
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kursplanerna ger en stor handlingsfrihet, till skillnad från de tidigare som var mer 

kravspecifika. Ambitionen hos de båda pedagogerna är att låta undervisningen genomsyras av 

en demokratisk grundtanke samt att söka efter bakomliggande orsaker till många av de 

konflikter som är aktuella i modern tid. Till exempel ”palestinafrågan” och de motsättningar 

som präglat det forna Jugoslavien och dess folk. Många av konflikterna återspeglas i det 

svenska samhället, bland annat på grund av invandringen, och blir därmed en del i formandet 

av landets mångkultur. Stenbom menade att en av fördelarna med att samhället består av ett 

flertal olika etniska grupper är att det skapar en större acceptans för olika subkulturer som till 

exempel ”hip-hop-kulturen” och ”snowboard-kulturen”. Dessa båda kännetecknas av typiska 

attribut i form av kläder, musik och språkliga uttryck. Vidare anser Stenbom att skolans roll 

som medskapare av ett mångkulturellt samhälle är viktig och att grunden för ungdomars syn 

på andra kulturer läggs i grundskolan. Med detta menar hon att det borde vara berättigat att 

utöka antalet timmar i historia även på grundskolenivå.89

 

Stenbom betonar även vikten av att det inte enbart är historieämnet som ska bära ansvaret för 

att utbilda elever i frågor som berör demokrati och mångkultur att lärare i andra ämnen, som 

till exempel samhällskunskap och religion, har goda förutsättningar att utforma sin 

undervisning på ett sådant sätt att den ökar elevernas förståelse för det mångkulturella. Båda 

de intervjuade lärarna anser att beslutet att omforma historia till kärnämne om 50 

gymnasiepoäng gynnar eleverna och därmed i förlängningen samhället om det bidrar till att 

skapa mindre konflikter mellan olika etniska grupper. Slutligen anser dock Mäki och Stenbom 

att en kärnämneskurs som endast omfattar 50 poäng inte är tillräcklig utan snarare borde 

utökas ytterligare.90   

 

Elevers syn på att historia blir kärnämne 

 

Eleverna är den grupp som påverkas i störst omfattning av beslutet att införa historia som 

kärnämne på gymnasieskolan. Med utgångspunkt från det ovannämnda uttrycket 

”mångkulturellt samhälle”, vilket är hämtat ur regeringens proposition 2003/04:140, 

formulerades två olika påståenden.  

 

                                                 
89 Mäki/Stenbom, intervju  (2006-03-23) 
90 Ibid. 
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Påstående nr.1: Människor med goda kunskaper i historia har lättare att acceptera och 

förstår människor från andra kulturer. Påståendet presenterades för eleverna för att undersöka 

ifall de ansåg att verkställandet av beslutet om historia som ny kärnämneskurs kan förändra 

deras syn på människor från andra etniska grupper. 

Människor med goda kunskaper i historia har lättare att acceptera och förstå 
människor från andra kulturer
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Figur 1.  Eleverna ombads att markera i vilken grad de håller med påståendet, 1 = Instämmer inte alls,  5= instämmer helt. Figuren är en egen 

bearbetning, alla siffror bygger på svarsresultatet. 
 

Resultatet i enkäten visar att 92,5 %, av eleverna har valt svarsalternativ nummer tre, fyra 

eller fem och instämmer därmed helt eller delvis med det presenterade påståendet. En 

överväldigande majoritet av elevgruppen anser med andra ord att människor som har goda 

kunskaper i historia lättare kan förstå människor från andra kulturer. Resultatet visar att 

regeringens proposition 2003/04:140 finner stöd hos elevgruppen. Och att denna grupp 

gymnasieelever är beredd att tillmötesgå förändringar som inte är förankrade hos eleverna 

själva. I övrigt framfördes liktydande åsikter från ett större antal elever, dessa gav uttryck för 

en stor nyfikenhet för andra kulturer. De ansåg däremot inte att historieämnet framstod som 

lika intresseväckande i sin helhet.  

 

Påstående nr.2: Skolan är en viktig del i skapandet av ett fungerande mångkulturellt samhälle. 

Påståendet presenterades för eleverna för att undersöka om elevgruppen ansåg att det är 

skolans uppgift att förändra attityder. 
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Skolan är en viktig del i skapandet av ett fungerande mångkulturellt 
samhälle
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Figur 2. Eleverna ombads att markera i vilken grad de håller med påståendet, 1 = Instämmer inte alls,  5= instämmer helt. Figuren är en egen 

bearbetning, alla siffror bygger på svarsresultatet. 

 

Inte mindre än 94,3 % av eleverna, det vill säga en ännu större del av elevgruppen än vid 

påstående nummer 1, håller med om att skolan fyller en viktig funktion som en av de aktörer 

som är en medskapare av ett mångkulturellt samhälle. 

  

Reliabilitet och validitet 

 

I examensarbetet redovisas en enkät som riktats till ett 60-tal gymnasieelever. Enkäten hade 

kunnat baseras på ett större antal elever för att visa på ett pålitligare statistiskt resultat. Trots 

problem med att formulera påståenden som inte påverkade undersökningsgruppens svar, 

finner vi reliabiliteten hög. Thomas Englunds teori om att samhällets skeenden tydligt 

påverkar skolväsendet som helhet, får stöd av en majoritet av enkätsvaren. Enkäten är endast 

ett komplement till den litteratur som refereras i examensarbetet, därför får validiteten anses 

vara relativt låg.     

 

När det gäller intervjuerna med Mäki och Stenbom får reliabiliteten anses vara relativt hög 

eftersom identiska frågor ställdes enskilt till de två intervjuade lärarna. De två lärarna besitter 

dessutom sammanlagt 30 års erfarenhet av historieämnet, ett faktum som i sig ökar 

reliabiliteten. Till reliabilitetens nackdel kan sägas att ett större antal intervjuobjekt ytterligare 

hade kunnat stärka resultatets pålitlighet. Intervjuerna bidrar precis som enkätsvaren med 

viktig information, även om de får anses vara ett kompletterande material i examensarbetet 

som helhet.   .  
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Jämförelse mellan svenska och danska kursplaner i historia 

 

Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Köpenhamns universitet menar, i en artikel 

publicerad i DN den 3/2-06, att det främlingsfientliga politiska partiet Dansk folkeparti, är en 

bricka i ett politiskt spel. Dencik anser vidare att Dansk folkeparti är det enda 

främlingsfientliga partiet i Europa som har möjlighet att påverka sitt lands regeringspolitik, 

detta tack vare att partiet har ett stort stöd bland de danska väljarna.91 Dansk folkeparti har 

nyligen drivit igenom ett förslag i den danska riksdagen som innebär att det tar sju år innan en 

invandrare kategoriseras som dansk medborgare. Dessutom har partiet föreslagit att alla nya 

invandrare ska DNA-testas för att oegentligheter i familjesammansättningar ska upptäckas. 

Med det menas att det ska tydliggöras att familjemedlemmars släktskap verkligen existerar 

innan ett danskt medborgarskap kan bli verklighet. Anhängare till dansk folkeparti, har även 

öppet gjort uttalanden om att muslimer är "en cancersvulst i det danska samhället."92

 

Det danska skolsystemet är uppbyggt på ett något annorlunda sätt än det svenska. I Danmark 

finns en nioårig grundskoleutbildning vilken är obligatorisk, där börjar barnen vid sju års 

ålder. Ett tillägg till den obligatoriska utbildningen är en ”pre-school class” samt en ”10th 

form” vilka båda är frivilliga. Efter de första nio åren i skolan (med de två ovan nämnda 

frivilliga extra åren som blir det totalt elva år) finns det ett större antal ”upper secondary 

education programs” vilka finner sin motsvarighet i den svenska gymnasieskolan. Syftet med 

”the upper secondary education” är enligt det danska utbildningsministeriet att förbereda 

eleverna för högre studier.93   

 

I Danmarks gymnasieskola finns, precis som i Sverige, ett system med vissa obligatoriska 

ämnen (kärnämnen) av vilket historia är ett. Den obligatoriska nivån kallas för ”A”, den läser 

alla elever oavsett vilket program de är inskrivna i. Det övergripande målet med 

undervisningen i historia är som följer och i enlighet med den danska läroplanen från år 

1995.94

 

                                                 
91 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=518817&previousRenderType=6 
 
92 Ibid. 
 
93 http://www.denmark.dk/portal/page?_pageid=374,477801&_dad=portal&_schema=PORTAL 
94 http://www.uvm.dk, Undervisningsministeriet, undervisningsvejledninger for hf, 1995, s. 1 
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”Det overordnede formål med historieundervisningen er, at kursisterne udvikler 

deres historiske bevisthed og evne til oplevelse af historie. Dette indebaerer bl.a. en 

forståelse for, at faget ikke er en faerdig pakke, der kan levereres dem. Det er 

derimod viden om fortiden og de stadigt skiftende fortolkninger af denne. Historie 

og historisk bevidsthet er således samspil mellem fortidsfortolkning, 

samtidsforståelse og fremtidsforventning.”95  

 

Det som ovanstående utdrag säger är, i stora drag, att historia är ett ämne som ska behandla 

samspelet mellan de händelser i förgången tid som varit med i skapandet av nutiden och som 

därigenom ger förväntningar inför tider som kommer. Eleverna ska under lektionerna få en 

förståelse för att tolkningen av historien varierar samt även verka för en utveckling av deras 

kunskaper i historia. Fördelningen i lektionstid ska enligt kursplanen fördelas lika mellan tre 

epoker: 1. Före år 1750. 2. Åren mellan 1750-1945. 3. Tiden efter 1945 och framåt.96  

  

Vidare i de övergripande målen för historieundervisningen i den danska gymnasieskolan 

beskrivs vikten av att eleverna får en inblick i kulturhistorien som behandlar kläder, 

arkitektur, religion, litteratur, konst samt seder och bruk hos människor i omvärlden. 

Kursplanen säger också att undervisningen ska återspegla internationell politik och 

maktfördelningar/maktspel mellan olika folkgrupper, organisationer och enskilda personer.97 

De mer preciserade målen i den danska kursplanen för den obligatoriska undervisningen i 

historia (A-nivån) säger att eleverna ska erhålla: 

 

• Kunskaper om olika historiska kulturer och samhällen. 

• Kunskaper om de huvudsakliga dragen i världshistorien, med en tonvikt på den 

europeiska historien, inkluderande den moderna utvecklingen ur ett globalt perspektiv.   

• Kunskaper om de viktigaste faserna i den danska historien, inkluderande även de som 

ligger nära i tiden. 

• Kunskaper om de essentiella formerna av samtida socialt liv, med en huvudinriktning 

på det danska samhället, samt kunskaper om sociala begrepp och teorier.  

• En förståelse för historiska sammanhang, interaktionen mellan individen och 

samhället samt kunskaper om varierande synsätt på den historiska utvecklingen och på 

historiska problem. 

                                                 
95 http://www.uvm.dk, Undervisningsministeriet, undervisningsvejledninger for hf, 1995. s.1 
96 Ibid. s.1-2 
97 Ibid. s. 4 
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• Kunskaper om följande aspekter och de sätt på vilka de står i förhållande till varandra: 

politiska förhållanden och internationella relationer, produktion och ekonomi, 

levnadsförhållanden, familjerelationer och sociala grupperingar, tolkningar av 

tillvaron och dess olika uttryckssätt. 

• Kunskaper om mäns och kvinnors villkor. 

• Förmåga att självständigt kunna definiera/tolka historiska problem och material. 

• Förmåga att arbeta med metoder och modeller hämtade från den sociala 

vetenskapen.98 

 

En översiktlig jämförelse mellan den svenska kursplanen historia 1 och den danska historia A 

visar att den danska är något mer detaljerad i sin formulering av kursens innehåll. Den 

svenska kursplanen är mer allmänt hållen och avgränsar sig till att i huvudsak vara inriktad på 

skeenden från 1800-talet och framåt medan den danska omfattar historien från forntid till 

nutid. Vår svenska kursplan skiljer sig även från den danska kursplanen ifråga om innehåll, 

som ett exempel på detta kan källkritiken nämnas. I den svenska kursplanen för historia 1 är 

källkritiken en av fem grundpelare, i den danska nämns ingenting om vikten av ett källkritiskt 

tänkande, där nämns inte heller något om demokratifrågor som enligt kärnämneskursen i 

historia 1 ska innehålla delar som beskriver demokratins framväxt.  En annan aspekt som 

skiljer de två kursplanerna åt är att den danska har mer av en nationell och europeisk 

utgångspunkt än den svenska vars inriktning är historia på ett globalt plan. Kursplanerna 

skiljer sig även på fler områden. Medan den nya kursplanen GY-07 betonar vikten av 

människors individuella kulturarv och etniska härkomst formulerar den danska att eleverna 

ska inneha kunskaper om ”olika historiska kulturer och samhällen”. Det finns, förutom 

skillnader, även vissa likheter mellan de två kursplanerna. Som exempel kan nämnas 

målsättningen att eleverna ska kunna göra egna tolkningar av historiska skeenden samt att den 

moderna historien i nutid ska studeras.   

 
Sammanfattning  

 

De intervjuade historielärarna, Mäki och Stenbom, tar vara på aktuella händelser, 

sammankopplar dessa med historiska förklaringar och skapar därigenom en nyfikenhet hos 

eleverna. ”Palestinafrågan” eller oroligheterna i forna Jugoslavien är två exempel på 

                                                 
98 http://www.uvm.dk, s.1-2. Kursplan för historieundervisningen på gymnasienivå-A i Danmark, 
Undervisningsministeriet   
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historiska dilemman som ständigt är aktuella. Det stöd som eleverna visar för beslutet att göra 

historia till kärnämne samt de tankar som de framför om det mångkulturella samhället kan 

vara en effekt av de två intervjuade lärarnas arbete med eleverna. Riksdagsbeslutet får stöd av 

både lärare och elever, men de tillfrågade lärarna reserverar sig och anser att en utökning med 

endast 50 poäng inte ger någon större effekt. Slutligen tvivlar pedagogerna gemensamt på att 

det endast är historieämnet som kan genomföra förändringar, eftersom arbetet med att skapa 

ett lika demokratiskt som mångkulturellt samhälle även berör andra ämnen. Och då i första 

hand ämnena religion och samhällskunskap  

 

Professor Lars Dencik vid universitetet i Köpenhamn menar att den danska flyktingpolitiken 

är en av Europas mest restriktiva. Detta som en följd av att det främlingsfientliga Dansk 

folkeparti har ett direkt inflytande i regeringsarbetet.  Kursen historia A i den danska 

gymnasieskolan är mer precis i sin beskrivning av kursens innehåll. Den danska spänner över 

en större tidsrymd och saknar, till skillnad från den svenska, delar som innehåller källkritiskt 

tänkande. Ej heller innehåller den danska kursplanen något som beskriver att eleverna ska 

arbeta med demokratin och dess framväxt, vilket däremot vår svenska gör. Kursplanen i 

historia A formulerar en tydligare inriktning mot nationell och europeisk historia medan den 

svenska historia 1 inriktar sig mer mot den historia som behandlar ett globalt perspektiv. I 

övrigt återfinns även likheter mellan de två kursplanerna, bland annat att modern nutida 

historia ska behandlas.  
 
6. Sammanfattande diskussion 
 

Examensarbetets syfte var att undersöka om samhället i ett längre tidsperspektiv påverkat 

skolan i allmänhet och historieämnet i synnerhet. För att finna belägg för samhällets inverkan 

på historieämnet krävdes en studie som sträckte sig över en längre tid. Till detta ändamål har 

Göran Andolfs bok, ”Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965”, varit 

oumbärlig. Detta genom att hans forskning förstärkt examensarbetets tes om att statens 

inflytande har påverkat skolan och dess historieämne. Ett exempel på detta hämtat ur Andolfs 

bok är den inverkan som socialdemokratisk politik hade på historieundervisningen i 

inledningen av 1900-talet. Undervisningen skulle istället för fakta om tillväxt och statens 

tillkomst beskriva nya ideologier och gryende folkrörelser. Relationen mellan skeenden i 

samhället och utformningen av historieämnet får därför anses vara styrkt genom det 

refererade innehållet hämtat i Andolfs bok.  
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Professor Tomas Englund beskriver i sin bok, ”Läroplanens och skolplanens politiska 

dimension”, hur politiskt fattade beslut färgat skolverksamheten under hela 1900-talet. Ett 

exempel ur Englunds bok är den demokratiska konceptionen, som infaller från 1970-talet och 

framåt och som beskriver hur vuxen – och ungdomsutbildningens inriktning förändrades. 

Skolans nya roll blev att fostra till demokrati och demokratisk samhällssyn/människosyn. 

Detta synsätt återspeglade sig bland annat i att alla elever skulle beredas plats i 

gymnasieskolan. Författarna anser att Englund ytterligare förstärker tesen om att det existerar 

ett samband mellan samhället och skolans utformning.  

 

I examensarbetet har de bakomliggande orsakerna till att historia blir kärnämne från och med 

höstterminen år 2007 klargjorts, likväl som den process som ligger bakom beslutet. Processen 

innebar att en rad partier från båda politiska blocken lämnade in motioner till riksdagen vid 

millenniumskiftet. Motionerna gav i de flesta fall uttryck för att historia borde bli ett 

kärnämne. I flertalet av motionerna argumenterades för att historieämnet kunde medverka till 

att påverka samhället i en positiv riktning när det gällde demokratifrågor och att skapandet av 

en acceptans för människor från andra kulturer. År 2002 nådde den tillsatta 

gymnasiekomiteéns betänkande utbildningsminister Thomas Östros och år 2004 fattades 

beslutet om att införa historia som kärnämne i gymnasieskolan från och med höstterminen 

2007. Skolverkat utformade slutligen den nya kursplanen GY-07. Den innefattade 

kärnämneskursen i historia om 50 poäng.  

 

Begreppet ”mångkulturellt samhälle” presenteras tidigare i detta examensarbete. Det återfinns 

i en regeringsproposition och väckte ett intresse hos examensarbetets författare. Detta 

eftersom begreppet ger uttryck för hur skeenden i samhället kan ge återverkningar på skolans 

utformning. Författarna ser ett samband mellan att omvandla historia till kärnämne och ett 

försök att, från statlig sida, stävja de främlingsfientliga strömningar som varit särskilt 

påtagliga i det svenska samhället sedan 1990-talet och framåt. Några exempel på att skeenden 

i samhället och skolans arbete är sammanlänkade är skolkampanjen Levande historia (1997) 

och Förintelsekonferensen i Stockholm (2003). Med dessa exempel visar författarna att 

begreppet det ”mångkulturella samhället” påträffas i såväl det politiska arbetet som i skolans 

utformning.  

 

I tidigare kapitel har sambandet mellan samhällets reglering och förändring i den svenska 

skolverksamheten påvisats med stöd av bland annat Englund och Andolf.  Även amerikanen 
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John Dewey, som omnämns i examensarbetets inledning under rubriken teori, menar att 

skolan och samhället går hand i hand. Eftersom Dewey inte är av svensk härkomst och inte 

specifikt studerat Sverige påvisar det att samhällets förändringar, med skolans 

omstruktureringar som följd, inte bara är aktuella i Sverige utan även sker i andra delar av 

världen av den anledningen har en jämförelse mellan svenska och danska kursplanerna i 

historia genomförts. Jämförelsen visar på vissa skillnader i historieämnets upplägg och 

innehåll. Till skillnad från kursplanen historia A i Sverige återfinns inte något nämnt om 

demokrati och mångkultur i dess danska motsvarighet, historia 1. Detta kan ha sin förklaring i 

de strömningar som genomsyrar det danska samhället. En av förklaringarna är att det 

främlingsfientliga partiet, Dansk folkeparti har ett inflytande i regeringsarbetet. Partiets 

influenser märks bland annat genom en restriktiv invandringspolitik och hårt ställda krav vid 

en ansökan om danskt medborgarskap. Anhängare till dansk folkeparti, har även uttalat att 

muslimer är "en cancersvulst i det danska samhället". De är därför med största sannolikhet 

inte beredda att medverka till att den danska skolan blir mer mångkulturell. Slutligen kan 

konstateras att de i syftet ställda frågorna blivit besvarade. Examensarbetet visar på ett visst 

samband mellan mångkultur, historia och samhälle. Dess influens på, och relation till 

varandra återspeglar sig i beslutet att omvandla historia till kärnämne.  

 

7. Förslag på fortsatt forskning 
 

För fortsatt forskning skulle en jämförelse med fler länder, än den som i detta examensarbete 

genomförts med Danmark, vara ett uppslag. Utifrån skeenden i samhället och deras påverkan 

på skolan skulle en jämförelse mellan Sverige, som ett demokratiskt land, och ett land med en 

annan styrelseform kunna vara en infallsvinkel.  
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Läs frågorna/påståendena och svara efter bästa förmåga.  I del A ska du skriva ned dina egna 

åsikter. I B-delen, ska du ta ställning till påståenden och markera med en cirkel på skalan hur 

väl du anser att dessa överensstämmer med verkligheten.  

 

Del A 
• Beskriv vad uttrycket ”mångkulturellt samhälle” innebär för dig. 

 
 
 
• Vad anser du vara kännetecknande för ett väl ”fungerande” mångkulturellt samhälle?  

 
 
 

• Ser du några fördelar med att historia ska bli ett kärnämne, och i så fall vilka?  
 
 
 

Del B 
Människor med goda kunskaper i historia har lättare att acceptera och förstå människor från 
andra kulturer. 
 
1                               2                                   3                           4                                   5 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                 Instämmer helt 
 
 
Skolan är en viktig del i skapandet av ett ”fungerande” mångkulturellt samhälle. 
 
1                               2                                    3                           4                                 5     
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                Instämmer helt 
 
 
Lärare i historia kan utforma undervisningen på ett sådant sätt att ämnet skapar en större 
acceptans och förståelse för människor ifrån främmande kulturer.  

 
1                               2                                    3                           4                                 5     
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                Instämmer helt 
 
Tack för hjälpen !  
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