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Abstract 

 

Titel: History, an existing or non-existing subject – a qualitative study of the 

work of HLF to consolidate its position in Swedish schools 

 

By: Petra Helin 

Supervisor: Per Sundgren 

 

Since 1820 there has been a continuous discussion about the contents of history courses and 

the current debate considering this school subject is no exception; it is as vital as ever.  

Both in educational policy and public debate the role of history as a school subject has been 

brought up for discussion. 

In this study the writer has chosen to study the politically independent interest organization 

HLF. The organization is a non profit association, which works for the consolidation of 

history in Swedish schools.The purpose of this study is to investigate how the organization 

HLF has received and met the ongoing debate on this issue. The writer has chosen to examine 

the strategies the organization has used in order to influence this school subject and if they 

have succeeded in doing this. 

To carry out this study the writer has made use of HLF´s annuals as well as Aktuellt om 

historia, which is a publication that the organization issues three or four times a year. 

The conclusion of this study is that HLF has little influence when it comes to the formulation 

of the education of history. Despite assiduous work from the part of the organization its views 

were not met with sympathy by politicians   

 
 
Nyckelord: HLF, historia som skolämne, timantal, kärnämne, påverkan, skolpolitiska beslut 
 
Keywords: HLF, history as school subject, hours, influence, decision of school policy.  
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1. Inledning 

Alla är vi en del av historien även om vi många gånger inte tänker på det. Vi är skapelser av 

historien på samma gång som vi skapar den. Alla har vi vår personliga historia som formar 

oss som individer.1 Rätten till historia ses som en självklarhet idag, vilket inte varit fallet för 

ett stort antal människor. I flera av Sovjetunionens satellitstater förbjöds eller censurerades 

den inhemska historien. Makthavarna i dessa länder använde sig av en förvanskad 

historieskrivning för att stärka sin egen ställning.2 Till skillnad från dessa länder har det i 

Sverige funnits ett ointresse för historieämnet, vilket gjort att man anklagat det svenska folket 

för att vara ”historielöst”.3 Förklaringen till att människor i öst har ett mer innerligt 

förhållande till sin historia anses vara att de har ett förflutet fullt av trauman. 4 

Enligt historieteoretikerna tycks historiemedvetenheten just aktiveras i samband 

med trauman, kriser, stora förändringar och i tider av osäkerhet.5 I tider av osäkerhet skapas 

behov av ett förflutet. Ett exempel på detta är t.ex. att finanskrisen hösten 2008 i medierna 

omedelbart sågs i ljuset av det förflutna i form av börskraschen 1929. Både i DN6 och i SvD7 

publicerades en rad artiklar där parallellen drogs mellan de båda händelserna. Det kan vara 

därför historiedebatten i Sverige kom att aktualiseras i samband med de stora 

samhällsförändringar som skedde under 1990-talets början.  

 

1:1 Bakgrund 

Den debatt som under 1990-talet kom att aktualiseras kring Sveriges historia var inte på något 

sätt ny då det allt sedan 1800-talets början har förts diskussioner kring vad den svenska 

historieundervisningen bör innehålla. För att förstå vilka förändringar såväl skolan som 

samhället genomgått har jag valt att göra en kort presentation av vår moderna historia. För att 

förstå dagens debatt kring historieämnet i skolan krävs det att denna sätts in i sin historiska 

kontext.  

Skolans uppgift är att förmedla samhällets rådande värderingar till de 

kommande generationerna. Verksamheten är utformad för att fylla en rad nödvändiga 

                                                 
1 Karlsson, Klas-Göran & Zander Ulf (red.), Historia är nu- en introduktion till historiedidaktiken, Lund 2004, 
sid. 39 ff. 
2 Ibid. sid. 37 
3 Ibid. sid. 44 
4 Ibid. sid. 37 
5 Ibid. sid. 48 
6 http://www.dn.se/sok?s=b%C3%B6rskraschen+1929&searchsource=dn, 090513, kl: 11.14 (16 st. artiklar) 
7http://svd.sesam.se/search/?q=b%C3%B6rskraschen+1929&submit=S%C3%B6k&c=nn&abb=svd&ss_lt=sitese
arch&ss_ss=svd.se&ss_hpos=searchbox&ss_pid=svd, 090513, kl: 11.18 (6 st. artiklar) 
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samhälleliga funktioner. Detta innebär i sin tur att den förändras i samband med att nya 

samhällsbehov uppkommer.8  

Genom historien har kunskap för de breda folklagren förmedlats inom hemmet i 

form av att de äldre familjemedlemmarna fört vidare sina kunskaper till de efterkommande 

generationerna. Genom att barnen i bondesamhället deltog i sysselsättningen på gården lärde 

de sig de kunskaper som var nödvändiga, samtidigt som de socialiserades in i de normer och 

sedvänjor som gällde. Detta innebar att både kunskapsproduktionen- och reproduktionen 

skedde inom familjen. I samband med industrisamhällets framväxt kom detta system att 

förändras. I städernas urbana miljö kom den gemenskap som tidigare fungerat som förmedlare 

av kunskap att upplösas. I och med det moderna samhällets framväxt uppkom därmed behovet 

av en skola för alla och inte bara för de rika vilket varit fallet tidigare. 

 År 1842 infördes den allmänna folkskolan, vilkens uppdrag främst bestod i att 

uppfostra samhällsdugliga och lydiga medborgare, vilket gjorde att stor fokus låg på elevernas 

moraliska utbildning. Målet var att lyckas uppfostra elever som hade en känsla av respekt för 

auktoritet och fosterland. De ökade kraven på medborgarutbildning som fanns i Sverige i 

början på 1800-talet har sin förklaring i att upplysningsidéerna fortfarande var inflytelserika i 

landet i början av seklet. Många efterfrågade en reform av den svenska skolan där just 

önskemålet var att göra skolan tillgänglig för ett större antal av befolkningen. I debatten som 

fördes ifrågasattes vikten av en rad ämnen, däribland klassiska språk såsom latin och 

hebreiska. Historieämnets betydelse betvivlades dock inte, utan hade under 1800-talet en 

självklar ställning inom skolan, vilket gjorde att det räknades till ett av tidens huvudämnen. 

 Redan 1812 hade diskussionen om vad man skulle läsa inom 

historieämnet kommit upp på agendan. Den allmänna uppfattningen var att antiken skulle 

studeras istället för medeltiden då det ansågs att denna epok stod för okunskap och 

vidskepelse. Senare under århundradet skulle denna tanke ändras i samband med de 

nationalromantiska strömningarna. Där betonades istället vikten av medeltiden då det var 

under denna period som de moderna nationalstaterna hade sitt upphov. 1849 började man 

hålla lärarmöten i Sverige och från och med 1866 kom dessa att hållas regelbundet var tredje 

år. Under dessa möten diskuterade man historieämnets innehåll och utformning. Under 1800-

talet kom den romantiska nationalismen att påverka historiesynen vilket medförde att stor 

tonvikt låg på det egna fosterlandets historia. Många ansåg att den allmänna historien var 

                                                 
8 Arfwedson, B Gerd & Arfwedson Gerhard, Didaktik för lärare- en bok om lärares yrke i teori och praktik, 
Stockholm 2006, sid. 257 
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sekundär. Gemensamt för representanterna på lärarmötena var att de allihop hade en vilja att 

öka ämnets storlek inom skolan, däremot skiljde sig åsikterna åt när det kommer till vad som 

skulle undervisas. En av de frågor som på lärarmötena var omdiskuterad var frågan om var 

tonvikten inom historiestudierna skulle ligga, i den tidiga historien eller i de nyare epokerna. 

Till skillnad från i början av 1800-talet kom allt fler att anse att studier av antiken var 

olämpligt i de yngre åldrarna då denna tid ansågs vara full av dekadens. Däremot fanns en 

generell enighet om vikten av den moderna historien.9  

I lärobokskommissionens utlåtande från 1868 ansågs målet med 

historieundervisningen vara att ”utbilda lärjungens nationellt politiska medvetande i dess 

olika yttringar och utvecklingsgrader”10. Det fanns under denna tid en tanke om att historien 

drevs av en ständigt framåtskridande utveckling.  1875 slog lärobokskommission fast att 

medeltiden skulle ha särställning inom historieundervisningen. Man fastställde även att vid 

studier av den allmänna historien så skulle ”särskild uppmärksamhet” fästas på Sveriges 

inflytande över den allmänna kulturutvecklingen. Målet med historieämnet ansågs vara att 

uppmana till fosterlandskärlek År 1900 togs beslutet att undervisningen skulle lägga tonvikten 

på den kulturella historien och inte krigen. Tanken på att historieundervisningen skulle vara 

personlighetsutvecklande genom sitt moraliska innehåll fanns hos många vid denna tid. År 

1920 fastställdes att historieundervisningens uppgift var att orientera eleverna i det moderna 

samhället samt att uppfostra dem till demokratiska medborgare. Dessa tankar kom att vara 

återkommande i de vidare diskussionerna kring ämnet. 11 

I början av 1950-talet uppkom en del kritik gentemot den genetiska 

historiesynen12 i skolan.13 I och med den genetiska historieundervisningen togs det förflutna 

endast upp i syfte att förstå nuet. Genom att negligera det som anses vara oväsentligt idag 

gavs en felaktig och missvisande bild av det förgångna. Historien ansågs inte bara belysa den 

egna tiden utan skulle även förmedla gångna tiders bidrag till den svenska kulturen.14 Trots 

kritiken som riktats mot denna form av historieförmedling togs 1956  beslutet att 

undervisningen på de högre stadierna skulle visa på utvecklingslinjer och 

orsakssammanhang.15  

                                                 
9 Andolf, Göran, Historia på gymnasiet – undervisning och läroböcker 1820- 1965, Stockholm. Göteborg. Lund 
1972, sid. 7-15 
10 Ibid. sid. 16 
11 Ibid. sid 16 f.  
12 Genetisk historiesyn – historiesyn där man ser på historien som framåtriktad i form av ett kronologiskt orsak –
verkan- förhållande,  Karlsson, Klas-Göran & Zander Ulf, 2004, sid. 40 f.  
13 Ibid. sid. 16 ff.   
14 Andolf 1972, sid. 18 
15 Andolf 1972, sid. 20  
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Den debatt som fördes under 1960- och 1970-talet handlade främst om historieämnets nytta. 

Under år 1960 diskuterades historievetenskapens mål och tillämpning.   

 År 1962 ansågs det att historieämnets viktigaste uppgift var att ge eleverna en känsla för 

tidsdimensioner. ”16 Två år senare fastslogs: 

 

”Historieundervisningens uppgift är att klargöra sambandet mellan förflutet och närvarande, 

men detta samband är kausalt, ej finalt. Vår tid är inte slutmål, och är intressantare än andra 

tider. Vi skall respektera andra människor, men varken trots att eller emedan de avviker från 

våra normer.” 17 

 

Vid denna tid ökade även kravet på källkritik inom undervisningen, då det ansågs vara av vikt 

att eleverna lärde sig att tänka kritiskt för att kunna motstå propaganda. 18 

År 1965 skedde gymnasiereformen i Sverige. Detta medför att historieämnet blev ett 

självständigt ämne, till skillnad från tidigare, då det ingått i det gemensamma ämnet 

samhällskunskap-historia. I och med Lgy 70 kom stora satsningar att göras på det ohistoriska 

ämnet samhällskunskap på bekostnad av historieämnet. I samband med den nya läroplanen för 

grundskolan 1980 togs beslutet att ändra benämningen på ämnet historia till Människans 

verksamhet – tidsperspektivet.19 Under 1980-talet värderades inte de humanistiska ämnena i 

det svenska samhället20 och under seklets sista två decennier var historieämnet i stort sett 

bortglömt i den svenska skolan.21 

 I samband med att historieämnet kom att få en allt mer undanträngd roll i 

skolan lanserades begreppet ”historielöshet” i Sverige. Uttrycket syftade på utvecklingen av 

ämnet i skolan, vilket i sin tur ansågs få konsekvensen att man uppfostrade en generation av 

historiska analfabeter.22 I början av 1990-talet började arbetet med en ny kurs- och läroplan 

vilket kom att resultera i Lp 94. I och med denna kom historieämnet på gymnasiet att inte 

längre vara ett kärnämne vilket varit fallet tidigare. Detta gjorde att ämnet endast var 

obligatoriskt på 3 nationella program av 16. I och med den revision som skedde av den 

svenska gymnasieskolan år 2000 togs beslutet att reducera timmarna i historieämnet 

                                                 
16 Andolf 1972, sid. 20   
17 Ibid.  
18 Ibid. sid. 21 
19 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf 2004, sid. 305 
20 Ibid. sid. 188 
21 Ibid. sid. 22 
22 Aronsson, Peter (red.) Makten över minnet – historiekultur i förändring, Lund 2000, sid. 44 
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ytterligare, vilket fick konsekvensen att man på de humanistiska programmen tog bort hälften 

av den obligatoriska historieundervisningen.  

År 2003 lade den socialdemokratiska regeringen fram en proposition med 

förslaget om att historieämnet skulle bli ett kärnämne igen. Motiveringen bakom förslaget löd 

som följer: 

 

”I en föränderlig värld behöver alla goda kunskaper i historia oavsett vilken framtida 

yrkesverksamhet eller vilka studier eleven inriktar sig mot. Kunna följa och delta i 

samhällsdebatten, kompetens som behövs på arbetsmarknaden och för vidare studier. I ett 

mångkulturellt samhälle i ständig förändring behövs kunskap i historia”23 

 

Tanken var att förslaget skulle träda i kraft 2007. Beslutet drevs dock aldrig igenom utan kom 

istället att inhiberas i och med maktskiftet vid valet 2006.24 I en SOU från 2008 föreslår den 

borgerliga regeringen att historieämnet skall bli ett ”Gymnasiegemensamt ämne”, vilken till 

skillnad från de tidigare kärnämnena ska variera i storlek och innehåll mellan de olika 

programmen. 25 

För att man som läsare lättare ska kunna bilda sig en uppfattning av den 

timreducering historieämnet genomgått under de senaste femtio åren har jag valt att 

presentera detta i en tabell nedan:  

 

Tabell 1. Historieämnets utveckling mellan 1953-2000.26  

  

Naturvetenskapare  Humanister 

1953 181 historietimmar  207 historietimmar 

1970 149   198 

1994 80   190 

2000 80   80  

 

 

 

                                                 
23 Prop. 2003/04:140, Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasieskolan, sid. 16 
24 http://historielararna.se/sida12.html, 090522, kl: 21:00 
25 SOU 2008:27, Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, sid. 340  
26http://www2.skolor.pedc.se/mellanheden/historia_karnamne.htm, 090302 kl: 15.43 
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1:2 Syfte och frågeställningar 

Debatten kring historieämnet i skolan är idag lika högaktuell som någonsin.  

Både inom skolpolitiken och i samhällsdebatten har diskussioner förts kring historieämnets 

roll inom det svenska utbildningsväsendet. Diskussionen har dels gällt antalet studietimmar 

dels frågan om ämnet historia ska vara ett kärnämne och därmed läsas av alla, eller inte. Den 

skolpolitik som bedrivits sedan 1990-talets mitt har för historieämnets del inneburit stora 

nedskärningar. I dag är det t.ex. endast tre av sexton nationella program som läser historia 

obligatoriskt på gymnasiet.  

Jag syftar i min uppsats inte till att titta på den politiska skoldebatten som ligger 

till grund för de beslut som tagits när det gäller ämnet historia. Istället tänkte jag fokusera mitt 

intresse på Historielärarnas förening, HLF.  

HLF är enligt dem själva en politisk obunden och ideell organisation, vars 

medlemmar ”stöder föreningens ansträngningar att stärka och utveckla 

historieundervisningens villkor och kvalitet på alla nivåer”27. För att lyckas med denna ansats 

har föreningen allt sedan 1939 utgivit ”allehanda skrifter för att stimulera 

historieundervisningen”.28 Jag tänkte således undersöka hur man inom HLF har mottagit och 

bemött den debatt som varit kring ämnet. Vilka värderingar dominerade under åren 1992-

2007 och hur förändras de över perioden? Hur kan man förklara de förändringar som sker? 

 

Frågeställningar: 

• Hur motiverar HLF historieämnets betydelse inom skolan? 

• Av vilka strategier använder sig HLF av för att påverka historieämnets utformning i 

skolan, och hur har föreningen lyckats? 

• Vilka förslag till förändringar kommer föreningen med? 

 

1:3 Teoretisk utgångspunkt 

Enligt den franska vetenskapsteoretikern Michel Foucault definierar de som har makten vad 

som är kunskap.29 Genom att skapa en normgivande diskurs utestängs automatiskt vissa 

grupper från beslutsfattandet. 30Utifrån denna teori tänkte jag i min uppsats arbeta efter 

                                                 
27 http://www.historielararna.se/sida1.html, 090521, kl: 16.59 
28 http://historielararna.se/sida6.html, 090521, kl: 17.12 
29 Nordin, Svante, Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 
Lund 2003, sid. 533  
30 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, Lund 2005, sid. 312 
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hypotesen att det är de som har makten som har företräde till tolkning och bruket av historia.31   

Då man under 1990-talet listade vilka som hade makten över minnet kom historielärarna 

endast på fjärde plats, efter historiker, politiker och journalister.32 Stämmer min hypotes på 

denna punkt borde detta innebära att historielärarna inte har befogenhet att styra över 

historieämnets utformning i skolan. Utan istället endast förmedlar och reproducerar de 

diskurser som makthavarna formulerat i form av kurs- och läroplaner.33  

 

1:4 Tidigare forskning 

Som tidigare forskning har jag använt mig av Göran Andolfs bok Historia på gymnasiet – 

undervisning och läroböcker 1820- 1965. Andolf tittar dels på den debatt som förts kring 

historieämnet mellan 1820-1965, dels på de skolböcker som användes under denna period.  

I Peter Aronssons bok Makten över minnet – historiekultur i förändring behandlas frågor 

kring vilka som har makten över historieförmedlingen, samt hur maktförhållandena förändras 

över tid.  Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander försöker i sin bok Historia är nu- en 

introduktion till historiedidaktiken förklara varför historieintresset i Sverige sett ut som det 

gjort. Boken analyserar varför den svenska historiemedvetenheten skilt sig så mycket från 

resten av Europas samt hur detta påverkat historieämnets utformning i landet.  

  

1:5 Metod och material 

Jag tänkte titta på dels Historielärarnas förenings årsskrifter dels Aktuellt om historia, som är 

den tidskrift som föreningen ger ut. Historielärarnas förening utger sedan 1942 sin årsskrift i 

vilken de publicerar forskningsartiklar samt håller sig à jour med den aktuella debatten inom 

ämnet.34 Föreningen utger sin skriftserie Aktuellt om historia sedan 1968, med undantag för 

ett antal år under åttiotalet. Den utkommer oregelbundet med 3-4 nummer per år.35  

Både årsskriften och tidskriften distribueras till medlemmarna per post vilket 

gör att det inte finns någon allmän publicering.  Då föreningens alla skrifter endast utkommer 

till HLF:s medlemmar är dess innehåll riktat till dem som är insatta och engagerade i ämnet. 

Att innehållet är formulerat av en intresseorganisation för dess intressenter påverkar givetvis 

innehållet. Jag anser dock inte detta vara ett problem då jag i min undersökning syftar till att 

                                                 
31 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf 2004, sid. 37 
32 Aronsson, Peter 2000, sid. 78  
33 Ibid. sid. 201 
34 http://www.historielararna.se/sida3.html, 090521, kl: 12.27 
35 http://www.historielararna.se/sida4.html, 090521, kl: 12.28 
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titta på hur historielärarna själva ser på den utvecklingen som skett kring det egna ämnet i 

skolan, vilket gör att resultatet av sin natur kommer att bli tendensiöst.  

Då HLF:s årsskrift innehåller artiklar skrivna av olika författare finns utöver 

detta risken att dessa inte alltid uttrycker åsikter som är representativa för HLF:s officiella 

syn. Innehållet i årsskriften fastställs dock varje år av föreningens huvudredaktör, vilket 

därmed innebär att de texter som publiceras genomgått dennes granskning.36 Jag har i min 

uppsats arbetat utifrån utgångspunkten att det inom föreningen finns en form av konsensus, 

vilket gör att de åsikter som presenteras inte helt går i clinch med föreningens grundläggande 

värderingar. För att läsaren ska få klarhet i vem som skrivit vad har jag specificerat 

artikelförfattarna i mina fotnoter. Däremot ställer jag mig mer kritisk till att föreningens 

tidskrift ger uttryck för HLF:s officiella hållning. Detta då jag anser den vara utformad som 

ett forum för intern debatt.   

Jag har valt att titta på Historielärarnas förening arbete då detta är en 

organisation som med sina ca 1000 medlemmar37 representerar ett stort antal av de 

verksamma lärarna inom ämnet. Ytterligare en anledning är att man kan följa föreningen över 

tid då den har gett ut sin årsskrift sedan 1942. Jag har valt att presentera min genomgång av 

årsskrifterna kronologiskt då jag vill följa debatten över tid.  För att avgränsa min studie har 

jag valt att göra nedslag de år då debatten varit som livligast i samband med att viktiga 

politiska beslut tagits angående ämnet.  För att underlätta läsningen av min uppsats kommer 

jag genomgående förkorta Historielärarnas förening till HLF.  

Metoden som används i undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys, detta 

då undersökningen inte syftar till att räkna eller mäta något. 38 Genom textanalys kommer 

materialets tolkas ur en innebördsaspekt, d.v.s. vilket budskap förmedlar texten samt till 

vem.39  Vid en tolkningssituation finns fem viktiga element; texten, det sociala sammanhanget 

i vilket texten produceras eller konsumeras samt användare, mottagare och uttolkare.40 Som 

jag tidigare nämnt är  HLF:s årsskrift och tidskrift producerad exklusivt för dess medlemmar 

vilket givetvis formar innehållet. I analysen används en sekundär tolkning av materialet då 

denna innefattar en tolkning av HLF:s primärtolkning av historieämnets utveckling i skolan. 

Givetvis kommer min förförståelse i en hermeneutisk mening påverka den tolkning jag gör41 i 

analysen, detta är en av orsakerna att jag valt att presentera analysen separat från resultatet. 

                                                 
36 http://www.historielararna.se/sida3.html, 090521, kl: 12.24 
37 Skriftlig utsaga från HLF:s ordförande Hans-Albin Larsson. 
38 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2006, sid. 44  
39 Ibid.  
40 Ibid. sid. 24 
41 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2006, sid. 24 
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Detta för att göra det möjligt för läsaren att både kunna ta del av HLF:S primärtolkning av 

t.ex. politikernas beslut kring historieämnet, såväl som min tolkning av desamma. Genom 

detta minskar risken för oklarheter och felkällor.42 

 

1:6 Avgränsning 

Jag har valt att göra nedslag i HLF:s årsskrift under åren 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 

1997-1998, 1999-2000, 2004, 2006 samt 2007. Anledning till denna avgränsning är att det 

dessa år hänt mest kring historieämnet, vilket givetvis även gör att debatten är som mest 

aktuell under dessa perioder. Mellan åren 1992 och 1994 arbetade kurs- och 

läroplanskommitéen med att utforma de nya läroplan som kom att resultera i Lp 94, vilket 

gjort att jag valt att titta på perioden 1992-1995. Under året 1997-1998 aktualiserades 

debatten kring historieundervisningen i skolan återigen då man från politikernas håll ansåg att 

de svenska ungdomarna hade allt för bristande kunskaper om förintelsen. Kritiken fick 

dåvarande statsminister Göran Persson att initiera informationskampanjen Levande historia. 

Jag anser det vara av intresse att se hur historielärarna mottog denna satsning som indirekt var 

en kritik mot deras egen verksamhet. År 2000 genomdrevs en revision av gymnasieskolan, 

vilken kom att innebära en rad förändringar för historieämnets villkor i den svenska skolan.  

Under 2002 genomfördes (SOU 2002:120) vilken 2003 kom att resultera i slutbetänkande 

”Åtta vägar till kunskap”. Jag har valt att bortse från perioden 2001- 2003 då det inte var 

förrän året 2004 regeringspartierna i form av socialdemokraterna, vänsterpartiet och 

miljöpartiet kom att sluta gymnasieöverenskommelsen ”Elva steg till utveckling av 

gymnasieskolans kvalitet” som innebar att historieämnet föreslogs bli ett kärnämne. Utöver 

detta är året intressant då det var under 2004 som historikerna gick till angrepp mot 

myndigheten Levande Historia och krävde dess avskaffande. 2006 var det år då 

gymnasiereformen Gy 07 utformades. Det var även det år timplandelegationen föreslog att 

avskaffa timplanen i grundskolan, vilket ansågs kunna drabba historieämnet hårt. Efter valet i 

september samma år beslutade även den nya borgerliga regeringen att inhibera den gamla 

regeringens förslag till gymnasiereform. Istället beslutades det att den nya regeringen skulle 

se över de befintliga läroplanerna.  Skälet till att jag valt 2007 som slutår är dels av 

anledningen att jag vill se hur HLF reagerar på att Gy07 ställs in i och med regeringsskiftet, 

dels att ingenting mer har hänt i för historieämnets del tills dags dato.  

                                                 
42 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2006, sid. 35 
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1:7 Disposition 

Undersökningen kommer att presenteras kronologiskt efter teman. Resultatdelen är medvetet 

åtskild från analysdelen för att underlätta läsningen av uppsatsen. Uppdelningen underlättar 

för läsaren att bilda sig en uppfattning om vem som sagt vad och när.  
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2. Undersökning 

 

2:1 Historielärarnas förening 1992/1993 

2:1:1 Läroplanskomitténs arbete med nya kurs- och läroplaner 

Under 1992/1993 lade HLF stort fokus på Läroplanskomitténs arbete med att utforma nya 

kurs- och läroplaner för grund- och gymnasieskolan. HLF beslutade med anledning av detta 

att två arbetsgrupper inom föreningen skulle bildas, en för att följa kommitténs arbete på 

grundskolan respektive gymnasieskolan. Beslutet tas för att föreningen skall kunna hålla sig 

uppdaterad med kommitténs arbete vilket ansågs underlätta möjligheten att kunna påverka 

utvecklingen.  

 HLF styrelse väljer detta år att framföra sitt missnöje över 

läroplanskomitténs betänkande Skola för bildning i ett remissvar till Utbildnings-

departementet.  Inom HLF hade det tolkats som att regeringens direktiv till läroplanskomittén 

i form av formuleringar såsom att bildningsarbetet ”måste bygga på seklers erfarenheter” 

skulle stärka ämnet inom skolan, vilket inte verkar bli fallet. Istället har man från HLF:s sida 

konstaterat att utvecklingen tycks gå i motsatt riktning och att historieämnets ställning i 

skolan istället försvagats. HLF motsätter sig kommitténs förslag om att historieämnet inte 

skall läsas som ett eget ämne i årskurserna 1-5. Kritik riktas även mot förslaget om en 

timreducering av ämnet i grundskolans senare år, vilken skulle innebära att timantalet skulle 

minska från det dåvarande 120 timmar till 80.  

HLF ser även med stor oro på hur historieämnet inom gymnasieskolan får en allt mer 

undanträngd roll.  Läroplanskomitténs förslag är att ämnet ska gå från att vara ett kärnämne 

till att vara ett karaktärsämne, vilket i praktiken skulle innebära att ämnet endast skulle vara 

obligatoriskt på tre av de sexton nationella programmen och därmed endast läsas av 30 

procent av eleverna. För att kompensera det stora antal av elever som inte läser historieämnet 

föreslår kommittén istället att ett historiskt perspektiv ska finnas inom varje enskilt ämne, 

vilket man inom HLF anser otillräckligt. Då denna lösning endast kan erbjuda spridd och 

fragmentarisk undervisning i det förflutna kan den inte ersätta historieämnets 

helhetsperspektiv.  

 HLF kräver att historieämnet uppvärderas och inte endast ses som ett 

stödämne till samhällskunskaperna. Även om man inom HLF ser att ämnena har mycket 

gemensamt vill man kunna bedriva historieundervisningen på dess egna villkor. Historia 

hjälper i likhet med samhällskunskapen eleverna att förstå dagen samhälle, trots detta faktum 
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är ämnet så mycket mer. Inom HLF anser man det vara av intresse att även beröra händelser 

som inte har en direkt koppling till dagens samhälle.  Detta då det är av vikt att kunna se 

utvecklingen ur ett långsiktigt perspektiv, men för att göra det krävs det tid vilket i sin tur 

innebär att historieämnets timantal behöver utökas. 43 

 

2:2 Historielärarnas förening 1993/1994 

2:2:1 Ökat intresse för historia 

HLF:s årsberättelse inleds detta år med att ta upp det ökade intresset som fanns för historia. 

Förklaringen till allmänhetens intresse ansågs vara utställningen Den svenska historien, vilken 

genomförts under det gångna året. Historieintresset hade inte bara kommit till uttryck i ökat 

antal museibesök eller i en större efterfrågan av historiska böcker, utan även i att ett allt större 

antal studenter sökt till akademiska studier inom ämnet. Allmänhetens ökade intresse för 

historia ansåg HLF vara kopplat till de omvälvande samhällsförändringar det svenska 

samhället genomgått i form av globalisering och ekonomisk instabilitet. 44 Känslan av 

osäkerhet gjorde att människor ville ”söka sina rötter ” samtidigt som de ville ”kunna 

orientera sig i sin nya omvärld”45 

Trots att historieämnet i samhället var på uppsving gick utvecklingen för ämnet i den svenska 

skolan ett motsatt öde till mötes. I kontrast till de förhoppningar man inom HLF hyst om att 

historieämnet skulle bli ett kärnämne på gymnasiet, blev istället religionsämnet vinnarna. De 

program som detta till trots läste historieämnet obligatoriskt fick endast 80 timmar i ämnet. 

HLF ansåg att detta är för lite för att kunna göra något vettigt av undervisningen. Det blev 

inget annat än ett ”historiskt sprinterlopp genom världshistorien”, vilket vara utmattande för 

såväl lärare som elev. 46 

 

2:2:2 Frågor kring lyckad historieförmedling 

HLF utgav detta år en tidskrift som behandlar frågor kring vilka metoder för historie-

förmedlingen som kan anses framgångsrika. Diskussionen föranleds av att föreningen anser 

sig ha misslyckats i sina ambitioner att väcka allmänhetens intresse kring historieämnet i 

skolan. Trots att intresset för historia ökat kraftigt hos de breda folklagren i samband med 

utställningen Den Svenska historien har föreningen inte på ett lyckosamt sätt kunnat utnyttja 

                                                 
43 Lindqvist, Ola, Till utbildningsdepartementet, Historielärarnas förenings årsskrift 1992/1993, sid. 5 f.  
44 Thullberg, Per, Vår nya ordförande har ordet, Historielärarnas förenings årsskrift 1993/ 1994 , sid. 7 
45 Ibid.  
46 Ibid.  
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detta i eget syfte. Även fast HLF är missnöjt över sitt eget agerande är de samtidigt nöjda över 

det nyvaknade intresse för historia som utställningen inneburit hos svenskarna.47 

  I en artikel av Christer Öhman diskuteras det faktum att utställningen 

Den Svenska historien varit så framgångsrik. En av förklaringarna till dess framgång anser 

Öhman kunna vara att den valt att appellera till människors känslor. Inom skolan och den 

akademiska historieforskningen har däremot kraven på objektiv historieskrivning inneburit att 

känsloyttringar setts som förbjudna. Öhman resonerar som om detta kan vara en av orsakerna 

till historieämnets misslyckande inom skolan. Öhman målar upp bilden av att det finns en 

motsättning mellan universitets historieproduktion och samhällets historiekonsumtion, vilket 

kan förklara populärvetenskapens framgång.48 Enligt en annan artikel, skriven av Sven Lilja, 

skulle man kunna se både utställningen Den svenska historien såväl som författaren Herman 

Lindqvists framgång som en revolt mot de professionella historikerna. Lilja beskriver även 

hur utställningen givit upphov till en intern strid inom historikerkåren. Detta efter att 

historikern Alf W Johansson anklagat socialhistorikerna för att endast ha ”hårdtuggad föda” 

att komma med.49   

 

2:2:3 Historieämnet inom ett SO-block på grundskolan 

Inom HLF ser man det som en framgång att man genom sina insatser lyckas få till stånd att 

historia ska bli ett självständigt ämne från första klass. Däremot ser man det som oroväckande 

att ämnet på grundskolan ska läsas inom ett SO-block, vilket innebär att ämnet måste 

konkurrera med de övriga SO-ämnena. Denna oro motiverar HLF att skriva ett remissyttrande 

till Läroplanskommittén. I denna framför föreningen sin kritik mot kommitténs slutgiltiga 

förslag till kursplan i ämnet samhällslära. HLF motsätter sig skapandet av ett blockämne då de 

befarar att detta kommer att innebära att alla ämnen inte kommer att få samma utrymme i 

undervisningen. HLF ställer sig visserligen positiva till förslaget om att det ska finna en 

integrering och samverkan mellan ämnena samhällskunskap, geografi, religionskunskap och 

historia vilka är de ämnen SO-blocket är tänkt att bestå av. Däremot är HLF negativt inställda 

till att det inte finns ett fast timantal fastställt för de olika ämnena vilket de anser vara mer 

förmånligt. Kritik riktas även mot formuleringen samhällslära då HLF anser att detta direkt 

för associationer till samhällskunskap, vilket ytterligare skulle kunna missgynna de övriga 

ämnena inom SO-blocket. HLF önskar istället ha ett ämnesnamn som förtydligar det faktum 

                                                 
47 Olsson, Bengt, Några ord till läsaren, Aktuellt om historia 1994/2-3, sid. 3 
48 Öhman, Christer, Den svenska historien. Några ord om tankarna bakom en utställning, Aktuellt om historia 
1994/2-3, sid. 5 f.  
49 Sven Lilja, Historia i nutiden. Skärvor av en timad strid. Aktuellt om historia 1994/2-3, sid. 15 
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att det rör sig om fler än ett ämne, därför förslår man istället ämnesrubriken ”De humanistiskt- 

samhällsvetenskapliga ämnena historia, geografi, samhällskunskap och religionskunskap.50 

HLF själva inser att denna långa titel inte är helt lyckad men som de själva uttrycker det: 

Förslaget: ”anger åtminstone att det är frågan om flera ämnen med skild karaktär som kan 

sammanföras och integreras av varje enskild lärare”51 

 

Från HLF:s håll anklagas de uppnåendemål som är uppsatta för historieämnet för att vara 

orimliga. Detta av flera skäl, dels genom att klasserna blivit större och eleverna yngre genom 

sexårsstarten dels genom det reducerade timantalet. Istället för att målsättningen ska vara att 

som lärare vid slutet av det sjätte året i skolan ska ha kommit fram till årtalet 1750 anser man 

inom HLF att stormaktstidens slut är en rimligare gräns.  

Bristen på historietimmar i grundskolan gjorde att HLF pläderade för en ökning av timantalet 

i historia till 180 timmar istället för de 80 som var läroplanskommitténs förslag. Inom HLF 

ansåg man det vara av yttersta vikt att historieämnet försäkrades en framträdande roll inom 

grundskolan, då historia i den nya läro- och kursplanen inte avsågs vara obligatoriskt för alla 

på gymnasiet. Detta innebar att det var i grundskolan möjlighet gavs till att ge eleverna en 

gemensam kunskapsbas i ämnet. Med detta i åtanke efterfrågade man inom HLF existensen 

av ett centralt stoff som skulle läsas av alla elever, vilket saknas i det förslag 

läroplanskommittén lagt fram. Inom HLF anklagade man de planerade nedskärningar i 

historieämnet i skolan för att vara anakronistiskt då det ansågs gå stick i stäv med 

folkopinionen önskemål. 52  

 

2:2:4 Historia som orienteringsämne 

I ett av numren av Aktuellt om historia från 1994 diskuteras det faktum att historieämnet på 

grundskolan fått benämningen ”orienteringsämne” . Orsaken till denna beteckning anser 

artikelförfattaren Harald Sundberg vara den olyckliga målformuleringen för ämnet, nämligen 

att ”orientera om mänsklig verksamhet av olika slag och på olika områden i det förgångna”53 

 

Beteckningen ”orienteringsämne” har enligt Sundberg fått konsekvensen att ämnet inte tagits 

på lika stort allvar som de övriga ämnena, då det generellt ansetts att ämnet varit oseriöst. 

Detta har i sin tur även medfört att historielärarnas yrkesställning ifrågasatts. I motsats till 

                                                 
50 Lindqvist, Ola, Till chefen för utbildningsdepartementet, Historielärarnas årsskrift 1993/1994, sid. 9 
51 Ibid.  
52 Lindqvist, Ola, Till chefen för utbildningsdepartementet, Historielärarnas årsskrift 1993/1994, sid. 10 f.  
53 Sundberg, Harald, Historia som universitets- och skolämne, Aktuellt om historia 1994/2-3, sid. 57  
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denna uppfattning pläderar Sundberg för att historielärarnas yrkeskunskap är av extra vikt i ett 

ämne såsom historia där målen är så vagt definierade. Det behövs en stor didaktisk 

medvetenhet för att kunna välja ut ett vettigt stoff att förmedla till eleverna i ett ämne såsom 

historia.54  

Problematiken som Sundberg valt att ta upp i sin artikel hade redan tidigare uppmärksammats 

av HLF:s  styrelse. Detta föranledde dem att tre år tidigare, i november 1991, uppvakta 

dåvarande skolminister Beatrice Ask med kraven att historieämnet skulle få ett 

”återupprättande av sin ämnesidentitet” på grundskolan.55 

 

2:2:5 Missnöje över förslag till ny läroplan- och kursplan i historia. 

Den 14 januari 1993 höll HLF ett opinionsmöte på Nordiska museet med anledning av 

läroplanskommitténs förslag till ny läro- och kursplan i historia. Vid denna sammankomst 

formulerade HLF en skrivelse till dåvarande stadsrådet Beatrice Ask på Utbildningsutskottet, 

där de framförde sitt missnöje. I denna efterfrågade de följande krav på 

historieundervisningens utformning: 

 

• Historia skall läsas i hela grundskolan 

• Historia bör ej ingå i ett ämnesblock kallat Samhällslära  

• Det ska finnas ett garanterat antal timmar för ämnet i årskurserna 6-9. 

• Timantalet på grundskolan ska öka från 120 till 180 timmar. 

• Det ska finnas ett gemensamt stoff alla elever läser, vilket i det nuvarande förslaget 

utgått. 

• Historia skall förstärkas på gymnasiet genom att bli ett kärnämne samtidigt som 

antalet timmar ökar. HLF anser att ämnet ska vara ett kärnämne då alla 

samhällsmedborgare behöver kunskaper i historia.56 

 

2:3 Historielärarnas föreningen 1994/1995 

2:3:1 HLF utvärderar den nya läro- och kursplanen. 

Under läroåret 1993/1994 rådde en prövotid för den nya provisoriska läro- och kursplanen 

som senare skulle bli Lp 94. Efter periodens slut var tanken att denna skulle genomgå en 

                                                 
54 Sundberg, Harald, Historia som universitets- och skolämne, Aktuellt om historia 1994/2-3, sid. 57 f.  
55 Verksamhetsberättelse, Historielärarnas förenings årsskrift  1992/1993, sid. 106  
56 Beckeman, Kay, Uttalande från opinionsmötet på Nordiska museet 1993-01-14, Historielärarnas förenings 
årsskrift 1993/1994, sid. 11  
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utvärdering och därmed revideras efter behov. Då det fortfarande fanns utrymme till 

förändringar av kursplanen beslöt HLF att samla sina medlemmar till ett seminarium i 

februari 1994. Närvarande på mötet som hölls på Norra Latin i Stockholm var historielärare 

från tolv gymnasieskolor i Stockholm. Högst på agendan stod givetvis frågan om 

historieämnets ställning inom den nya gymnasieskolan.57 

  Många av lärarna på mötet upplevde övergången till den nya 

kursplanen som problematisk, detta då det var svårt att hinna med allt som skulle gå igenom 

på A-kursen. En lärare upplevde det som om undervisningen blev som ”tuggummi” för 

eleverna, en annan som om historietimmarna bestod av en enda ”korvstoppning”, ytterligare 

en respons på A-kursen vara att den kändes som ”ett kronologiskt gatlopp genom hela 

världshistorien”.  

 Flertalet av lärarna menade att det stressiga tempot på A-kursen 

medförde att många elever hade svårt att hänga med och därmed tappade intresset för ämnet. 

I och med detta befarade lärarna att eleverna skulle avskräckas från ämnet och därmed inte 

välja att fortsätta med B-kursen. Lärarna vittnar även om att tidsbristen gör att en stor del av 

stoffet får bortprioriteras och detta till förmån för Sveriges och Europas historia.58   

 Resultatet av seminariet valde HLF att publicera i ett extranummer av 

sin tidskrift Aktuellt om historia 

 

2:3:2 Historieämnet inom den danska skolan 

I den årsskrift som gavs ut i slutet av samma år nämns inte arbetet med den nya läro- och 

kursplanen överhuvudtaget, vilket kan bero på att Lp 94 slutligen gått igenom. 

  Däremot finns en artikelserie om historieundervisningen i Danmark på 

gymnasial nivå. Artiklarna som är skrivna på danska beskriver hur historieämnet på det 

allmänna gymnasiet i Danmark har en stark ställning. Ämnet är obligatoriskt för alla elever 

samt läses tre timmar i veckan under alla tre gymnasieåren, vilket innebär 300 timmar allt i 

allo. Läser man en högskoleförberedande utbildning läser man utöver dessa 300 timmar 

ytterligare 200 timmar. För att få en kronologisk spridning av undervisningen är det bestämt 

att en tredjedel av tiden ska ägnas åt tiden fram till 1750, en tredjedel åren mellan 1750-1945 

och slutligen den sista tredjedelen åt tiden efter 1945.59  

                                                 
57 Aktuellt om historia 1994/1, (då sidorna ej är numrerade har jag själv numrerat dem, såväl blanka som skrivna 
sidor), sid. 1 
58 Ibid. sid. 11-16  
59 Nielsen Skovgaard, Henrik, Historieundervisning på gymnasialt niveau i Danmark, Historiska föreningens 
årsskrift 1994/1995, sid. 48 & 50  
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2:4 Historielärarnas förening 1997/1998  

2:4:1 Bristande kunskaper om Förintelsen 

Under 1997 genomfördes en undersökning beträffande svenska elevers kunskaper om 

förintelsen. Resultatet visade sig vara nedslående, vilket gav anledning till en livlig debatt 

kring historieundervisningens brister i den svenska skolan. I samband med detta kom 

statsminister Göran Persson att initiera en informationssatsning om förintelsen, i form av 

Levande Historia.  

 

2:4:2 Brev till DN:s chefredaktör 

Inom HLF upprördes man över det faktum att historielärarna både i media och i debatter fått 

klä skott för de svenska elevernas bristande kunskaper i ämnet. Den forskning som föranlett 

den massiva kritiken ansåg föreningen vara missvisande då den gällt mellanstadieelevers 

kunskaper om förintelsen. Med tanke på att förintelsen inte läses förrän i senare årskurser 

tyckte HLF att resultaten inte var lika uppseendeväckande som media försökt att framställa 

den som.60  

 Allmänhetens kritik gentemot historielärarna föranleder att en av 

HLF:s styrelsemedlemmar vid namn Bengt Olsson skriver ett brev till DN:s dåvarande 

chefredaktör Hans Bergström. I brevet som senare kom att publiceras i DN höll Olsson med 

kritikerna om att historieundervisningen i grundskolan var ett misslyckande. Han betonade 

dock att den problematik som fanns kring undervisningen tidigare berörts av lärarna själva, 

vilket dock inte gett upphov till någon respons från politikernas håll. Detta medförde att man 

inom HLF kom att välkomna en debatt i media. Däremot ansåg Olsson att kritiken var 

felriktad, då den inte borde vara riktad mot lärarkåren utan mot de politiker som genomdrivit 

en läroplan som saknar detaljanvisningar. Styrdokumenten upplevdes vara allt för vaga då de 

saknades direktiv för vad som skulle läras ut samt i vilken årskurs detta skulle ske. Den 

problematik som fanns inom historieundervisningen menade Olsson var ett uttryck för 

styrdokumentets brister och inte undervisningen som sådan.  

Den kritik som riktades mot skolans s.k. bristfälliga undervisning om förintelsen ansåg Olsson 

vara anmärkningsvärd av den anledningen att utbildningsutskottet just valt att avvisa förslaget 

om att ge händelsen en speciell plats inom historieundervisningen. Vid utformandet av den 

nya kurs- och läroplanen hade en rad motioner kommit in till riksdagen som just föreslagit att 

förintelsen skulle tillförsäkras en särskild plats inom den svenska historieundervisningen, 

                                                 
60 Lindeberg, Hans, Ärade läsare!, Historielärarnas förenings årsskrift 1997/1998, sid. 7 
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särskilt då det i början av 1990-talet hade uppstått en rad nynazistiska och antisemitiska 

grupper i det svenska samhället som spred propaganda i form av en förvanskad 

historieskrivning där förintelsen sades aldrig ha ägt rum. Trots att man från 

utbildningsutskottet ställde sig positiva till förslaget valde man att avslå det, då det ansågs gå 

emot den uttalade ambition som fanns att inte uppge någon precisering av stoff.  Istället 

hänvisade utskottet till de kursplaner som fanns i historieämnet. Problemet med dessa är som 

HLF tidigare betonat deras vaghet.  

 I tidigare kursplaner fanns huvudmomenten för ämnet presenterade, 

vilket saknades i Lp 94. Istället för att stoffurvalet valdes uppifrån var det upp till den 

enskilda läraren att göra urvalet. Problemet med den nya lösningen ansåg Olsson vara att den 

kräver en professionalism hos läraren, vilken i många fall saknas. Detta då det t.ex. räckte 

med fem veckor studier i ämnet för att bli behörig historielärare upp till årskurs sju.61 Inte 

heller uppnåendemålen i ämnet ger någon vägledning då de endast säger att eleverna efter 

grundskolan skall kunna ”identifiera och reflektera kring några olika händelser eller skeenden 

med betydelse för vår egen tid och reflektera över hur information och propaganda använts 

förr och används som medel för påverkan”62 

 

Inom HLF, vilken Olsson representerar, efterfrågas förekomsten av en gemensam 

referensram. Den icke konkreta läro – och kursplanen ansågs skapa problem, vilket i sin tur 

gjorde att lärarna kände sig som om de hade blivit ”systemets fånge” . Enligt Olsson var det 

inte bara förintelsen som riskerade att försvinna i ”den målorienterade kursplanens fallucka”. 

Styrdokumenten upplevdes som allt för otydliga för att ge några garantier för vad 

undervisningen skulle innehålla. Historielärarna upplevde det även som att de fått medhåll 

från Svenska Akademin i detta ärende . Detta då akademin i form av remissinstans hade 

uttryck sig att det var ”svårt att se hur man skall kunna definiera ett skolämne utan att säga 

något om dess innehåll”63 Ur detta citat anser sig Olsson kunna skönja en underton av ironi. 

Det som krävdes för att lösa problemet menade Olsson var att politikerna vågade skriva in i 

läroplanen vad som var av vikt i historieundervisningen, utan detta fanns inga garantier för 

vad undervisningen skulle komma att innehålla. 64 

 

                                                 
61 Ohlsson, Bengt, BREV TILL Chefredaktören Hans Bergström, Dagens Nyheter 30/6 1997, Historielärarnas 
förenings årsskrift 1997/1998, sid. 11 f.  
62 Ibid. sid. 13 
63 Ibid.  
64 Ibid. sid.13 f.  
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2:5 Historielärarnas förening 1999/2000 

2:5:1 Ökat historieintresse har inte betytt framgångar för ämnet i skolan 

I likhet med tidigare år inleds årsskriften detta år med en redogörelse för den aktuella debatten 

kring historieämnet. Detta år noteras att ämnet återigen varit i blickfånget för allmänhetens 

intresse. En av förklaringarna till detta ansågs kunna vara den Förintelsekonferens som hållits 

i Stockholm under det gångna året. HLF uppmärksammade även ett ökat intresse för modern 

historia. Detta kunde vara den bidragande faktorn till att Skolverket valt att dela ut tidningen 

Aftonblandets 1900-talets historia gratis till alla förstaårselever på gymnasiet. Skolverket 

hade även under våren valt att hålla seminarium för historielärare runt om i landet. Detta för 

att kunna bilda sig en uppfattning av hur undervisningen av nutidshistorien såg ut på såväl 

grundskolor som gymnasium.  

 Trots ett ökat intresse för historia i samhället såg HLF inga framgångar 

för ämnet i skolan, tvärtom såg de ett bakslag i form av ytterligare timreducering.  Utifrån 

Skolverkets statistik drar HLF slutsatsen att det endast var hälften av gymnasisterna som läste 

A-kursen i historia under läsåret 1998/1999.  HLF befarar att trenden gick mot att ämnet snart 

skulle vara utrotningshotat i den svenska skolan. 

 

2:5:2 Den reviderade gymnasieskolan  

Förutom motgången med timreducering beslutar politikerna samma år att revidera 

gymnasieskolan, en reform som drivs igenom hösten 2000. En av de förändringar som 

infördes i och med detta var att B-kursen inte längre var obligatorisk på de humanistiska 

programmen. Det system som tidigare inneburit att en gymnasiepoäng motsvarade en 

undervisningstimme tas även det bort. Genom att översättningen av en poäng till en timme tas 

bort skapas skillnader i antalet undervisningstimmar mellan olika kommuner och skolor.  

 Då man från politikernas håll valde att höja poängantalet på de 

teoretiska programmen från 2150 till 2500 utan att tillföra några extra medel tvingades 

skolorna i genomsnitt att reducera timantalet med 14 %. Denna utveckling ledde, enligt HLF, 

till att många skolor valde att satsa på ämnen som ansågs viktiga, där historieämnet inte 

ingick. Som belägg för detta resonemang anger HLF skolorna i Lunds kommun som exempel. 

Där varierade timantalet på den 100 poäng stora B-kursen mellan 80 till 96 

undervisningstimmar. Då B-kursen infördes på 1990-talet hade ämnet 110 timmar till sitt 
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förfogande. Denna utveckling kom därför att innebära en kraftig minskning av 

undervisningstiden. 65 

 

2:5:3 Satsningen på Levande Historia ger motstridiga budskap till allmänheten 

I HLF:s årsskrift återfinns en artikel skriven av Klas-Göran Karlsson angående regeringens 

beslut om att bilda Levande Historia.  Då Göran Persson 1997 valde denna 

informationssatsning om förintelsen, klargjorde han att satsningen var opolitisk och att alla 

partier därmed stod bakom. Att de borgerliga partierna skulle vilja göra en liknande satsning 

om kommunismens brott mot mänskligheten tillbakavisades med motiveringen att 

kommunismen var död.  Karlsson menar dock att denna förklaring endast var ett politiskt 

hänsynstagande från de borgerligas sida gentemot socialdemokraterna. Detta då de senare var 

i koalition med ett vänsterparti som var högst ovilliga att dra parallellen mellan nazismen och 

sovjetkommunismen. 

 Karlsson är konfunderad över att politikerna valt att framhålla vikten 

av kunskaper i historia, samtidigt som de låter ämnet i skolan gå ”kräftgång” . I och med 

investeringen i Levande Historia hade politikerna enligt Karlsson klargjort att det inte var 

skolans roll att undervisa eleverna i förintelsen. Detta skulle istället ske genom en 

regeringsstyrd kampanj. Denna kluvenhet ansågs Karlsson sända ut motstridiga budskap till 

allmänheten. Genom satsningen gjorde politikerna även klart att den allmänna historien inte 

var av lika stort intresse som förintelsen. Utöver detta ställde sig Karlsson kritisk till 

projektets snävhet.  Han ville betona att det fanns fler händelser av vikt och andra folkmord 

att ta upp. Han ansåg det även problematiskt att ta en historisk händelse ur sin kontext som 

gjorts i fallet Levande Historia då detta inte ansågs skapa en ökad förståelse. Inom HLF hade 

man ställt sig undrande till vad Göran Persson egentligen eftersträvade med projektet. Ville 

man väcka insikter om människovärde och demokrati fanns det många sätt att göra detta på. 

Det behövde inte handla specifikt om förintelsen. Karlsson ställer slutligen frågan om man 

överhuvudtaget kan göra jämförelser över tid. 66 

 

2:5:4 Vikten av historia 

I årsskriften diskuteras vikten av historia. Inom HLF motiverade man historieämnets värde i 

form av att den ger människan ett sammanhang, vilket i sin tur hjälper denna att orientera sig i 

                                                 
65 Nilsson, Bengt, Redaktören har ordet, Historielärarnas förenings årsskrift 1999/2000, sid. 5.  
66 Karlsson, Klas-Göran, Levande historia som politik – kampanjhistorien och historieämnets kräftgång, 
Historiska föreningens årsskrift 1999/2000, sid. 25 f.  
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sin egen tid. I och med globaliseringen ställs nya krav på den svenska medborgaren. Historia 

ger medborgarkunskap, vilket i sin tur innebär social kompetens. Ett samhälle i förändring 

skapar en känsla av osäkerhet. Då framtiden är oviss behövs ett förflutet. HLF ansåg att 

kunskaper i historia behövdes i och med Sveriges medlemskap i EU.  Föreningen menade 

även att historieundervisningen är betydelsefull då den ger upphov till kritiskt tänkande.67  

De upplever dock att dessa egenskaper inte värderas inom skolpolitiken då man ansåg att,  

”Genom att ämnet eliminerats som särskilt studieämne och bakats ihop med andra ämnen till 

ett Orwellskt ’Orienteringsämne’ har man gjort en lobotomioperation på de unga”68 

 

Detta tema återkommer även i en annan artikel samma år men ur en annan synvinkel. Här 

diskuteras historieämnets fördelar i den mångkulturella skolan ur ett interkulturellt perspektiv. 

Genom historieundervisningen skapas förståelse mellan kulturer som i sin tur kan motverkar 

rasism och motsättningar mellan olika grupperingar i såväl skola som i samhälle. För att 

historieundervisningen ska kunna uppfylla denna målsättning krävs dock en förändring av 

ämnets utformning så att den inte fortsätter att vara så etnocentrisk.69  

2:5:5 Protest mot att historia tas bort som karaktärsämne  
I verksamhetsberättelsen för året 1999/2000 återfinns en notis om att HLF den 23 januari 

publicerat ett upprop i DN mot att historieämnet skulle tas bort som karaktärsämne på det 

naturvetenskapliga programmet. Protesten uppges ha blivit undertecknad av ett 80-tal svenska 

kulturpersoner.70  

 

2:6 Historielärarnas förenings årsskrift 2004 

2:6:1 Historia föreslås bli kärnämne på gymnasiet 

I januari 2003 offentliggjorde gymansiekommittén sitt slutbetänkande ”Åtta vägar till 

kunskap” (SOU 2002:120). Denna innehöll förslaget om att göra historia till ett kärnämne på 

50 gymnasiepoäng. I mars 2004 slöt de sittande regeringspartierna socialdemokraterna, 

miljöpartiet och vänsterpartiet den s.k. Gymnasieöverenskommelsen, ”Elva steg för 

utvecklingen av gymnasieskolans kvalitet”. I denna föreslogs återigen att ämnet skall bli ett 

kärnämne med formuleringen:  

                                                 
67 Ramel, Stig, HISTORIA = MEDBORGARKUNSKAP = SOCIAL KOMPETENS, Historielärarnas förenings 
årsskrift 1999/2000 sid. 69 f.  
68 Ibid. sid. 70 
69 Gunnarsson, Margaretha, Historieundervisning för invandrarelever, Historielärarnas förenings årsskrift, sid. 
95 & 97 
70 Ulla Stenström, Verksamhetsberättelse, Historielärarnas förenings årsskrift 1999/2000, sid. 105 
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”I en föränderlig värld behöver alla goda kunskaper i historia oavsett vilken framtida 

yrkesverksamhet eller studier eleven inriktar sig emot. Vi är därför överens om att Historia 

skall bli ett nytt kärnämne omfattande 50 gymnasiepoäng” Inom HLF gladdes man sig 

givetvis åt beskedet att historieämnet skulle bli ett kärnämne på gymnasiet. Däremot stod de 

fast vid sitt krav att ämnet skulle omfatta 100 poäng, då detta krävs för att kunna höja 

kvaliteten på undervisningen.71 

 

2:6:2 Kritik mot Forum för Levande Historia 

I en artikel redogörs för den debatt som 2004 kom att kretsa kring Forum för Levande 

Historia”. Under året som gått hade ett antal historiker ställt kravet på att denna myndighet 

borde läggas ned, då de motsade sig att staten skulle ägna sig åt officiell historieskrivning.  

I och med att myndigheten 1997 skapades bestämdes att informationsforumet skulle bli 

permanent. Historikerna vände sig mot att myndighetens historieförmedling präglades av vad 

de uppfattade som en pro – väst tendens, då endast de brott som skett i sovjetunionen fått 

utrymme i myndighetens historieförmedling hade kolonialmakternas övergrepp valts att 

negligeras.72   

 

2:6:3 Massivt stöd för historia som kärnämne 

I årsskriften återfinns ett brev till Utbildningsminister Thomas Östros, skickat den 10 

december 2003. I denna debatterar HLF för att historieämnet skall bli ett kärnämne om 100 

poäng på gymnasiet. I ett försök att övertyga politikerna om vilket massivt stöd de har för 

förslaget, sammanställde de i två tabeller de remissvar som inkommit. Tabell 2 visar på de 

remissinstanser som var positivt inställda till förslaget och tabell 3 de som var negativa. 73 

 

Tabell 2: Remissvar positiva till historia som kärnämne74 

Universitet och högskolor Kommuner och landsting Övriga 
Karlstad universitet, Linköpings 
universitet, Lunds universitet, 
Stockholms universitet, Uppsala 
universitet. 
 
Blekinge Tekniska Högskola, 
Högskolan i Borås, Malmö 
högskola, Mitthögskolan, 

Borlänge, Ekerö, Eksjö, Enköping, 
Gnosjö, Göteborgs stad, 
Jönköping, Kungsbacka, Laholm, 
Lund, Malmö stad, Nacka, 
Norrtälje, Skellefteå, Sollentuna, 
Sundsvall, Umeå, Uppsala, 
Vetlanda, Värnamo, Örebro. 
 

Historielärarnas Förening, 
historielärarna och samhälls-
kunskapslärarna vid Lunds 
gymnasieskolor och Komvux, 
historielärarna vid Vasagymnasiet i 
Arboga, Svensklärarföreningen. 
 
Riksförbundet för kommunal och 

                                                 
71 Nilsson, Bengt, Redaktören har ordet, Historielärarnas förenings årsskrift 2004, sid. 5  
72 Oredsson, Sverker, Forum för levande historia och partipolitik, Historielärarnas förenings årsskrift 2004, sid. 
79f.  
73 Nilsson, Bengt, Massivt stöd för historia som kärnämne, Historielärarnas förenings årsskrift 2004, sid. 120 
74 Ibid. sid. 121 
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Södertörns högskola.  
 
Högskoleverket 
 
Sverige Förenade Studentkår 
(SFS), Sveriges Universitetslärar- 
Förbund (SULF), Sveriges 
Universitets- och Högskoleförbund 
(SUHF) 

Regionkommittén Mittdalarna. 
 
Norrbottens läns landsting,  

statlig vuxenutbildning (Rvux), 
Folkbildningsrådet, Riksförbundet 
Hem och Skola, Ekumeniska skol- 
politiska gruppen, Sveriges 
Akademikers Centralorganisation 
(SACO) 
 
Industrifacket, Metallgruppens 
utbildningsråd (MUR), 
Teknikföretagen. 
 
Centerpartiets ungdomsförbund.  

 
Tabell 3: Remissvar negativa till historieämnet75 
Universitet och högskolor Kommuner och landsting Övriga 
                 _ _ _  Tyresö Myndigheten för skolutveckling, 

Nätverk `96 för hushållsvetenskap, 
Föreningen för Livskunskap.  

 
Som framgår av tabellerna är stödet för att historieämnet skall bli ett kärnämne stort bland 

universitet och högskolor. Även 21 stycken kommuner ställer sig positiva till förslaget. Bland 

dem som avvisar förslaget återfinns de två intresseorganisationerna ”Nätverk `96 för 

Hushållsvetenskap” samt Föreningen för Livskunskap, som i konkurrens med historieämnet 

försökte göra sitt respektive ämne till kärnämne. Att Myndigheten för skolutveckling är 

negativa till förslaget att göra historia till kärnämne, ser man från HLF:s sida som naturligt då 

denna myndighet generellt motsätter sig förekomsten av kärnämnen i skolan. Tyresö kommun 

avvisar förslaget med motiveringen att fler obligatoriska ämnen minskar elevernas möjlighet 

till att göra individuella val. Slutsatsen HLF drar från dessa remissvar är att stödet för att göra 

historieämnet till ett kärnämne är stort.76  

  

2:7 Historielärarnas förenings årsskrift 2006 

2:7:1 Framgångar för historia på gymnasiet men motgångar inom grundskolan. 

Årsskriften inleds som brukligt av att dess redaktör har ordet. Han valde detta år att diskutera 

det faktum att historieämnet hade beslutats bli ett kärnämne i den nya gymnasieskolan Gy 07, 

en reform som under 2006 hade varit under utarbetande. Han konstaterar därmed att 

föreningen äntligen har nått en viss framgång. I kontrast till historieämnets förbättrade 

ställning inom gymnasieskolan ansågs ämnets existens i grundskolan vara hotad i och med 

timplansdelegationens förslag om att avskaffa timplanen i grundskolan. Gick denna reform 

igenom befarade man inom HLF att historieämnet riskerade att försvinna från grundskolans 

schema. Därmed krävdes en kraftansamling där medlemmarna tog upp kampen för ämnet. 
                                                 
75 Nilsson, Bengt, Massivt stöd för historia som kärnämne, Historielärarnas förenings årsskrift 2004, sid. 122 
76 Ibid. sid. 121 f.  
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Målet ansågs vara att se till att timplanen bevarades samt att ämnet garanterades fler timmar 

för att kunna öka undervisningens kvalitet.77 

 

2:7:2 Debattartikel i Göteborgs-posten  

I november 2005 valde HLF att i en debattartikel i Göteborgs – Posten protestera mot 

timplansdelegationens förslag om att avskaffa timplanen i grundskolan. HLF motsatte sig 

delegationens förslag, då detta skulle innebära att kommunerna själva skulle få makten att 

bestämma vilka ämnen dess elever skulle läsa. Kommunen gavs möjlighet att ersätta ämnen 

såsom historia och religionskunskap till förmån för lokala ämnen i form av ”Social 

kompetens” eller ”Personlig utveckling”. Inom HLF befarade man att ett avskaffande av den 

nationella timplanen skulle drabba de samhälls- naturorienterade ämnena hårdast. Således var 

det inte bara ämnet historia som ansågs riskera att försvinna från grundskolan, utan även 

ämnen såsom religionskunskap, geografi och biologi. På de grundskolor där man avskaffat 

timplanen på prov kunde man se att det var just orienteringsämnena som tagits bort på 

schemat, alternativt givits andra namn. Istället för att låta orienteringsämnena bevara sina 

ämnesnamn valde flera av dessa skolor att ge dem benämningar såsom ”projekt”, ”forskning” 

och ”utvärdering.” I och med att skolorna valde att schemalägga arbetssätt ansåg HLF att de 

valde att betona arbetsprocessen på bekostnad av ämneskunskaperna.  

 De som ville avskaffa skolans ämnen hade motiverat detta med att 

”livet inte är indelat i ämnen”.  Detta var visserligen ett sant konstaterande men som HLF 

uttrycker det: ”livet är inte indelat i teman eller projekt heller”. HLF ansåg istället att 

indelningen i ämnen hjälper eleverna att kunna strukturera den stora mängd kunskap de är 

tänkta att lära sig i skolan. Genom att ta bort ämnesidentiteterna försvåras inte bara elevernas 

vidare studier det gör även en lärarutbildning omöjlig78 

 

”Om varje skola har egna ämnen kan ingen lärarutbildning längre ge ämneskompetens. 

Lärarutbildningen reduceras då till att bli trivselvaktmästare, utan något kunskapsmässigt 

djup”79 

 

HLF ansåg att förslaget att avskaffa den nationella timplanen gick hand i hand med det ökade 

kravet på individualisering av skolan. Istället för att välja en lösning där den nationella 

                                                 
77 Nilsson, Bengt, Redaktören har ordet, Historielärarnas förenings årsskrift 2006, sid. 5 
78 Jan Björklund m.fl. Utan timplan ingen historia i skolan, Historielärarnas förenings årsskrift 2006, sid. 109 f.  
79 Ibid. sid. 110  
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timplanen helt avskaffas, förespråkade HLF en timplan utan fast timantal.  HLF ansåg istället 

att det skulle vara upp till de enskilda skolorna att avgöra om en elev behövde fler eller färre 

lektionstillfällen i utvalda ämnen.80 HLF motsade sig avskaffandet av en nationell timplan då  

ämnen som historia och religionskunskap inte ska kunna ”avskaffas i smyg”81 

Bestridandet av förslaget var undertecknat av en rad professorer både i historia och 

samhällskunskap samt av ordföranden och vice ordföranden i HLF. Utöver detta hade även 

dåvarande skoltalesmannen Jan Björklund valt att delta i protesten.  

 

2: 8 Historielärarnas förening 2007 

2:8:1 Gymnasiereformen inhiberas i och med regeringsskiftet 

Redaktören inleder årsskriften med att redogöra för vilket händelserikt år det varit för 

historieämnet. Han beskriver hur den borgerliga regeringen valde att inställa den nya 

gymnasiereformen Gy 07 när de kom till makten vid valet -06. Istället bestämde regeringen 

att en utredning skulle tillsättas för att utforma en tredelad gymnasieskola. Inom HLF närde 

man förhoppningen att historieämnet även skulle bli ett kärnämne inom den nya 

gymnasieskolan vilken var tänkt att införas 2010. Inom föreningen menade man att allt tydde 

på att så var fallet då skolminister Jan Björklund i december 2006 uttalat sig om att historia 

tillsammans med svenska var de viktigaste ”bildningsämnena” inom den svenska skolan. 

Regeringen hade även meddelat att de avsåg se till att historieämnet skulle få fler 

lektionstillfällen i grundskolan.  

 Då den nya skolministern önskade att skolan skulle fokusera på 

ämneskunskaper hade denne uttryckt önskemålet att framtidens kursplaner skulle vara 

konkreta och ämnesinriktade. I betänkandet ”Utredning mot mål och uppföljning i 

grundskolan”, (SOU 2007:28) som kom i maj 2007 fanns det därför angivet vad eleverna 

borde kunna vid såväl årskurs 6 som 9. Detta skulle enligt HLF kunna tydas som ett led i att 

införa en svensk historiekanon i likhet med den som utformats i Danmark.82  

 

2:8:2 Frågan om en Svensk historiekanon 

Med anledning av att Danmark infört en historiekanon i den danska skolan ägnas en del av 

årsskriften till att diskutera om Sverige borde göra detsamma. Vissa av debattörerna ansåg 

detta var onödigt då det redan fanns en outtalad kanon hos historielärarna, medan andra 

                                                 
80 Jan Björklund m.fl. Utan timplan ingen historia i skolan, Historielärarnas förenings årsskrift 2006, sid. 109 f.  
81 Ibid. sid. 110.  
82 Nilsson, Bengt, Redaktören har ordet, Historielärarnas årsskrift 2007, sid. 5 
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mottog förslaget med entusiasm. Några kom med förslag om vad denna eventuella kanon 

skulle kunna innehålla. 
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3. Analys 

3:1 Hur motiverar HLF historieämnets betydelse inom skolan?  

Inom HLF anser man att kunskaper i historia ger både medborgar- och social kompetens.  

Dessa är kvaliteter som efterfrågas på en snabbt förändrad arbetsmarknad. Globaliseringen 

och medlemskapet i EU har inneburit högre ställda krav på de svenska arbetstagarna. Genom 

historiestudier ges även en ökad tolerans samt förståelse för andra kulturer, vilket krävs i 

dagens mångkulturella samhälle. Den viktigaste uppgiften historiestudierna har, enligt HLF, 

är att ge upphov till kritiskt tänkande.  

 Att debatten kring historieämnets vinster lyser med sin frånvaro i föreningens 

årsskrift är inte anmärkningsvärt, då den endast riktar sig till föreningens egna medlemmar. 

Däremot har jag svårt att förstå varför HLF inte i större utsträckning försöker motivera 

historieämnets betydelse i den offentliga debatten.  En förklaring till detta skulle kunna vara 

det faktum att HLF är en politiskt obunden förening, vilket gör att det inom föreningen kan 

finnas ett brett spann av partipolitiska tillhörigheter. Detta kan i sin tur leda till att föreningen 

måste jämka mellan de olika åsikterna som finns inom föreningen. Då HLF inte vill stöta sig 

med någon av sina medlemmar väljer de istället att driva de frågor man inom föreningen är 

överens om som t.ex. kravet på ökad undervisningstid. 

 

3:2 Av vilka strategier använder sig HLF för att påverka historieämnets 

utformning i skolan, och hur har föreningen lyckats? 

HLF använder sig av både remissvar och remissyttrande för att försöka påverka politikernas 

beslut angående historieämnets utformning i skolan.  Föreningen väljer även att uppvakta 

stadsråden på Utbildningsutskottet personligen och i brevform. Utöver detta publicerar HLF 

debattartiklar i dagstidningarna, detta för att skapa en opinion för sin sak. Trots föreningens 

alla ansträngningar tycks de inte få gehör för sina frågor från politikernas håll. Efter allt arbete 

med att försöka påverka Läroplanskomitténs arbete med utformandet av en ny kurs- och 

läroplan kom endast ett av HLF:s sju förslag att gå igenom.  

 Tystnaden i årsskriften 1994/1995 om Lp 94 anser jag indikerar på en 

viss reservation från HLF:s sida, detta då flera års ihärdigt arbete inte visat sig ge önskat 

resultat. Däremot väljer föreningens i sin årsskrift att publicera en artikelserie om den danska 

historieundervisningen. Till skillnad från Sverige har historieämnet i Danmark en stark 

ställning. Många av de önskemål som ställts av de svenska historielärarna är i grannlandet en 
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realitet. Jag tolkar det som att artikeln om historieundervisningen i Danmark publiceras i syfte 

att inge hopp hos medlemmarna i HLF och att de därmed skall se Lp94 som en tillfällig 

motgång.  

  Historielärarna hade redan år 1994 varnat för att tidsbristen inom 

historieundervisningen gjort att dess kvalitet sjunkit. Trots detta var det inte förrän regeringen 

1997 kom att uppröras över de svenska elevernas bristande kunskaper om förintelsen som 

frågan kom upp på den politiska agendan.  Elevernas kunskapsbrist kom från politikernas håll 

att skyllas på en bristfällig historieundervisning. Den massiva kritiken som riktades mot 

historielärarna föranledde en av HLF:s medlemmar att skicka ett brev till DN:s chefredaktör. I 

brevet kan man urskilja en viss irritation från författarens sida. I flera år har historielärarna 

påtalat problematiken kring den nya läro- och kursplanen och när frågan äntligen kommer upp 

på dagordningen får lärarna själva stå ansvariga för dess brister.  

Med föranledning av händelserna 1997 kom Göran Persson att initiera informationssatsningen 

Levande Historia om förintelsen. Men samtidigt som statsministern gick ut med budskapet att 

kunskaper i historia var viktiga lät han historieämnet i skolan närmast dö. Utspelet från Göran 

Persson sida kom att medföra att historielärarna fick klä skott för konsekvenserna av 

stadsministern egen skolpolitik. För det var i rollen som statsminister Göran Persson några år 

tidigare tagit beslutet att minska historieundervisningen, trots livliga protester från 

historielärarna själva. Jag tolkar det som om Göran Persson utnyttjar denna 

händelseutveckling för att stärka sina egen ställning och därmed öka i popularitet.  

 

År 2004 kom politikerna att göra en kovändning i frågan om historieämnet i skolan. De 

föreslog att ämnet återigen skulle bli ett kärnämne på gymnasiet. Varför gör då regeringen 

detta tvära kast? Om man utgår från teorin om att historiemedvetandet aktiveras av 

”borderline events” i form av kauser, trauman, förändringar och känslor av otrygghet, skulle 

en förklaring kunna ligga i det förändrade världspolitiska läget i och med den 11 september 

2001. En av motiveringarna till att göra historia till kärnämne var vikten av att alla skulle 

”kunna följa och delta i samhällsdebatten”. Utan kunskaper i historia måste händelserna i 

början av 2000-talet ha tett sig svårförklarliga. Detta är dock ett resonemang jag saknar 

vetenskapliga belägg för, men det är av intresse att någonting skedde mellan åren 2000 och 

2002 som fick politikerna att ändra uppfattning. 

 För att visa på vilket massivt stöd HLF hade för att historia skulle bli 

ett kärnämne valde de 2004 att sammanställa de inkomna remissvaren i två tabeller, en för 

förslaget och en emot. De remissvar som kommit in och därmed utgör underlag för 
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undersökningen är med stor sannolikhet inskickade av dem som är intresserade av 

historieämnets framtid i den svenska skolan. Därför kan svaret vara missvisande, då det finns 

en risk att de som inte är intresserade av frågan inte heller skickat in svar. 

 

År 2006 valde HLF att protestera mot timplansdelegationens förslag att avskaffa timplanen 

för grundskolan. Bestridandet var undertecknat av bland annat skoltalesmannen Jan 

Björklund. Det faktum att folkpartisten Jan Björklund valt att göra gemensam sak med HLF 

året innan val anser jag vara allt annat än en tillfällighet. Genom att spela på det missnöje som 

fanns inom skolan kunde Björklund som representant för oppositionspartierna positionera sig 

mot de sittande regeringspartierna. Jag misstänker att Björklund gjorde gemensam sak med 

HLF för att där vid lag kunna driva igenom sin egen agenda. När de borgerliga partierna väl 

kommit till makten efter valet 2006 valde Jan Björklund i form av skolminister att riva upp 

Gy 07 vilket i sin tur innebar att beslutet om att stärka historieämnet i gymnasieskolan 

inhiberades. 

 

Förra året lades utredningen (SOU:2008:27) ”Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola” 

fram. I denna föreslås att historia skall bli ett gymnasiegemensamt ämne. Jag anser det vara en 

medveten handling att man valt att kalla historieämnet för ett gymnasiegemensamt ämne 

istället för kärnämne.83 Kärnämne är något som är centralt och därmed tillskrivs vikt medan 

benämningen gymnasiegemensamt är neutralt och därmed inte tillskrivs någon betydelse. 

Detta förslag går inte riktigt ihop med Björklunds uttalande från 2007 där han sade att 

historieämnet tillsammans med svenskämnet var de viktigast ”bildningsämnena” inom skolan. 

Skolministerns retorik om historiens betydelse känns i och med detta ihåligt. Utspelet om 

historiens betydelse tolkar jag endast som ett sätt för den nyblivne skolministern att skapa sig 

ett förtroende bland lärarkåren.  

 

Skolverket har i dagsläget fått i uppdrag att under hösten 2009 ta fram förslag till nya 

kursplaner för den obligatoriska skolan.84 Då arbetet genomförs i samråd med sakkunniga 

valde Skolverket att i januari till mars bjuda in ett urval av organisationer, föreningar och 

myndigheter. En av dessa var HLF.85 Den borgerliga regeringen har planerat att till år 2011 

genomföra stora förändringar inom såväl grundskola som gymnasieskola. Om dessa reformer 

                                                 
83 SOU 2008:27, sid. 340.  
84 http://www.skolverket.se/sb/d/2626;jsessionid=B448A686011B3F2F6B6AB28DBDA2E191, 090522, kl: 
21.03 
85 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/48/04/Skola2011_inbjudna_till_samrad_ver3.pdf, 090522, kl: 21:12 
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av skolan kommer att gå igenom får framtiden utvisa då det är riksdagsval 2010 och därmed 

kan ett regeringsskift vara möjligt.  

 

I den debatt som varit kring historieämnet i skolan har HLF varit en starkt drivande kraft. 

Historielärarna är de aktörer som varit och fortfarande är mest oroade över 

historieundervisningen. Många tillbakavisar dock historielärarnas oro. De anser att lärarna 

handlar i egen sak då det ligger i deras intresse att ämnet har en stark ställning inom skolan.  

I likhet med min hypotes tyder allt i min undersökning på att historielärarna har liten makt 

över historieämnet. Då HLF inte får gehör för sina åsikter måste lärarna anpassa sig efter 

politikernas beslut och hoppas på det bästa.  

 

3:3 Vilka förslag till förändringar kommer förening en med? 

HLF:s förslag till förändring är dels att historieämnet ska läsas i grundskolans alla årskurser, 

dels att ämnet ska ha ett garanterat timantal i årskurserna 6-9. HLS motsätter sig att ämnet ska 

tillhöra ett SO – block kallat Samhällslära. Föreningen ställer krav på en timökning från 120 

timmar till 180 timmar på grundskolan. Därutöver efterfrågar de ett centralt stoff som ska 

läsas av alla, då de anser att en gemensam referensram är av vikt. Inom HLF kräver man att 

historieämnets forna status som kärnämne ska återupprättas inom gymnasieskolan samtidigt 

som timantalet bör öka.  

Historielärarna inom HLF har allt sedan införandet av Lp94 efterfrågat en preciserad 

detaljplan av historieämnet. De anser att kursplanens styrdokument är allt för vaga. Alliansens 

nykomna förslag om att skapa en historiekanon inom den svenska historieundervisningen 

pekar mot en utveckling i denna riktning. 

 

Trots att de borgerligas förslag borde överensstämma med HLF:s tidigare ställda krav på 

förändring av styrdokumenten, har frågan kommit att skapa mottsättningar inom HLF. Några 

ser positivt på en framtida svensk historiekanon, medan andra anser den vara överflödig då de 

tycker att det redan existerar en outtalad kanon bland historielärarna själva. Denna 

motsättning skulle kunna förklaras med det faktum att det inom föreningen finns en 

ideologisk spridning.  
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3.4 Fortsatt forskning 

Som en fortsättning på denna studie skulle en utvidgad undersökning kunna genomföras, 

vilken kunde omfatta en längre tidsperiod. Utöver detta skulle en jämförande studie mellan 

historieämnet i den svenska skolan och i övriga Europa kunna genomföras.  
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