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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur historieämnet och dess plats i den 
svenska skolan har diskuterats i den allmänna debatten under 2000-talet, samt hur man i den 
historiedidaktiska litteraturen försvarar ämnets funktion, relevans och utrymme. Jag har sökt 
efter vilka begrepp/teman man pratar om, om det rått enighet mellan debattörerna och även 
mellan dem och den historiedidaktiska litteraturen. Debattmaterialet utgörs av artiklar från 
dagspressen, tidskrifter och debattböcker, samt Gymnasiekommitténs (2000) betänkande och 
regeringens proposition. För att få en djupare förståelse för vad som diskuteras har jag dels 
redogjort för det historiedidaktiska perspektivet, dels givit en historisk bakgrund. Historiken 
påvisar successiva nedskärningar av historieämnet sedan mitten av 1900-talet, en trend som 
nu har vänt. Beträffande debatten finns i stort sett inte någon större meningsskiljaktighet 
mellan de inblandade. Genom historiska kunskaper och ett ökat historiemedvetande anses den 
egna identiteten stärkas och medverka till ökad förståelse och tolerans för omgivningen. 
Debatten manifesterar att historieämnet behövs och inte om det behövs. Regeringens beslut att 
göra historia till nytt kärnämne på gymnasiet bemöttes positivt. Här återfinns dock debattens 
enda egentliga oenighet, vilken är mellan vuxenperspektivet och ungdomsperspektivet, då 
elevorganisationerna bland annat anser att en utökning av kärnämnena inkräktar på 
valfriheten.  
 
 
Sökord: Historiemedvetande, historielöshet, kärnämne  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1  INLEDNING......................................................................................................................... 1 

1.1  Bakgrund........................................................................................................................ 2 

1.2  Tidigare forskning......................................................................................................... 2 

1.3  Syfte och frågeställningar............................................................................................. 3 

1.4  Metod och material ....................................................................................................... 3 

2  HISTORIK ÖVER HISTORIEÄMNET OCH SKOLAN ............................................... 6 

3  HISTORIEDIDAKTIKEN - DISKUSSION OCH BEGREPP...................................... 13 

3.1  Historieämnets nytta upp till diskussion................................................................... 13 

3.2  Historiedidaktik kontra historievetenskap ............................................................... 14 

3.3  Historiemedvetande .................................................................................................... 14 

3.4  Historiebruk................................................................................................................. 16 

3.5  Historiekultur .............................................................................................................. 17 

4  HISTORIEÄMNET DEBATTERAS ............................................................................... 18 

4.1  Minskad undervisningstid .......................................................................................... 18 

4.2  Vad skall vi med historia till?..................................................................................... 20 

4.3  Historielöshet ............................................................................................................... 24 

4.4  Kunskap utan sammanhang....................................................................................... 25 

4.5  Bristande förkunskaper.............................................................................................. 27 

4.6  Fler perspektiv på historia som kärnämne ............................................................... 28 

5  ANALYS OCH DISKUSSION.......................................................................................... 30 

6  SLUTKOMMENTAR........................................................................................................ 36 

KÄLLFÖRTECKNING 

 

 

 

 

 

 

 



 1

1  INLEDNING  

Det som inspirerat mig till val av ämne för detta examensarbete är diskussionen om 

historieämnets ”nytta” kontra den traditionella synen på historia som uppradade årtal, 

kungalängder och fakta om det som var förr. Personligen har jag alltid tyckt att historia är 

både intressant och viktigt, men jag har funderat över om det verkligen är viktigt eller om min 

åsikt endast är ett uttryck för entusiasm med önskan att andra ska tycka detsamma.  

Den primära inspirationskällan är mina möten med elever som ställt frågor som ”Varför 

ska vi ha det här, det är ju så tråkigt och meningslöst?” vilket i princip gällt de flesta 

skolämnen men i synnerhet religion och historia. Religion kan mycket förenklat motiveras 

med att det är viktigt att ha kunskap om olika människors tro för att få förståelse för 

människors handlande och sätt att se och uppfatta världen. Religion är också så tydligt 

förknippat med etik och moral, vilket är lätt att ta till sig, enligt min mening. Men hur 

motiverar man historia på samma självklara sätt då historia ofta förknippas med till exempel 

kungar, krig, gamla byggnader och saker? Visst kan det vara intressant att veta hur man levde 

förr och så vidare, men vad finns det för ett existentiellt värde och vad kan historia lära oss i 

stort? Förintelsen av judar under andra världskriget är visserligen ett exempel där man urskilja 

etik och moral i. Men på det stora hela, vad kan historia lära?  

En annan situation var under den verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen som 

ingick i historiekursen. Jag och min medkandidat diskuterade lektionsupplägg med den 

handledare vi hade. Eleverna skulle vid detta tillfälle gå igenom ”de stora upptäckterna” och 

vi tänkte inleda med en föreläsning och sedan låta eleverna få arbeta i grupp. Vi diskuterade 

infallsvinklar och fakta, då vår handledare sa till oss att som han såg det var egentligen inte 

ämnet det viktigaste, utan mer det sociala, det vill säga hur eleverna hanterade den uppgift de 

fått och hur de löste samarbetet. Det var den kunskapen de skulle ta med sig ut i livet. Det 

sociala är viktigt, men någon funktion måste väl ändå ämnet fylla.  

Inledningen visar att ämnet historia kanske inte alltid känns helt självklart för alla, 

kanske inte ens för en lärare. I sammanhanget är frågan intressant om ämnet historia kanske 

bara hängt med av tradition och om det möjligen är dags att byta ut det mot något annat ämne 

som ligger mer i tiden, eller?  

 



 2

1.1  Bakgrund 

Trots att läroplanerna under åren tryckt på vikten av historia har utrymmet krympt och ämnets 

innehåll och form diskuterats, man har inte kunnat bestämma sig för dess relevans och värde. 

I takt med att skolan skär ner på undervisningstiden har under de senaste åren det privata 

historieintresset växt. Detta har medfört framgång för författare som Herman Lindqvist och 

Jan Guillou vars historiska produktioner sålts i massupplagor och bearbetats till tv-program. 

Vidare har det lett till ett ökat intresse för den lokala kulturen där Medeltidsveckan på Gotland 

är ett exempel som blivit populär och välbesökt. Dessutom har det runt om i landet startats ett 

flertal rollspelsföreningar med tidsteman, som går ut på att deltagarna tar sig en ny identitet 

och lever autentiskt enligt den aktuella tiden. Det senaste kommersiella bidraget är tävlingen 

och tv-programmet Riket, en så kallad ”dokusåpa”, där deltagarna bor och klär sig tidsenligt 

etc.  

Även i den offentliga debatten har historia fått större utrymme, då man till exempel har 

granskat händelser i den svenska historien, som tvångssteriliseringarna som skedde under 

mitten av 1900-talet. Men även historieämnets ”nytta” i skolan och dess alltmer krympande 

utrymme har diskuterats. Den i det svenska samhället ökade främlingsfientligheten med 

nynazistiska inslag har även den föranlett reaktion och diskussionen om historielöshet, vilket 

resulterade i regeringens initiativ till skolprojektet Levande historia och upprättandet av en ny 

myndighet Forum för levande historia, med möjliggörande för forskning om Förintelsen och 

andra folkmord.1 Projektet har mött positiv kritik, men har även kritiserats för att vara en 

punktinsats och ge kunskap utan sammanhang. Man menar att skolan skall vara det forum 

som förmedlar dessa kunskaper. I förlängningen har debatten varit med och påverkat 

regeringens beslutat göra historia till kärnämne på gymnasiet.2 

 

1.2  Tidigare forskning 

Den forskning jag huvudsakligen anknyter till ligger inom det historiedidaktiska fältet, men 

eftersom en av mina frågeställningar gäller den historiedidaktiska litteraturens syn på 

historieämnet, kommer den historiedidaktiska forskningen att behandlas i analysdelen.  

                                                 
1 Se vidare Forum för Levande Historia, www.levandehistoria.org (2005 04 10, 15:00). 
2 Se Kap 4  Historieämnet debatteras, detta arbete. 
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När det gäller den allmänna debatten om historieämnets nytta och relevans i skolan 

finns inte särskilt mycket tidigare forskning. Den enda studie som tidigare har behandlat 

debatten om historieämnet i skolan är Marita Lindman Johanssons artikel ”Historieämnet i 

skolan. En analys av debatten sedan 1940”. Syfte med artikeln är att kartlägga och analysera 

debatten, både den politiska och i media, kring historieämnets ställning i skolan sedan 1940. 

Artikeln fokuserar på de synsätt man hade på ämnets ställning i grundskolan, på 

gymnasieskolan och deras föregångare, samt på den reaktionen som ämnets successivt 

förändrade ställning mötte.3 Viss del av resultatet kan utläsas i kapitel 2 Historik över 

historieämnet och skolan, denna uppsats.   

  

1.3  Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur historieämnet och dess plats i den 

svenska skolan har diskuterats allmänna debatten under 2000-talet, samt hur man i den 

historiedidaktiska litteraturen försvarar ämnets relevans och nytta. För att uppnå mitt syftet 

har jag brutit ner det i följande frågeställningar:  

- Hur diskuteras historieämnet beträffande funktion, relevans och utrymme? 

- Vilka begrepp och teman sätts i fokus? 

- Vilka skillnader kan iakttas i debatten? 

- Hur motiverar den historiedidaktiska litteraturen historieämnets relevans?   

 

1.4  Metod och material  

Metoden för detta arbete är kvalitativ eftersom syftet är av förståelsekaraktär. Kriterier för den 

litteratur som valts är att den ska vara aktuell och behandla historieämnet och skolan. För att 

förstå debatten om historieämnets plats och relevans i skolan har jag inlett med en kort 

historik. Största delen av innehållet är hämtat ur Barnet kastades ut med badvattnet, där Hans 

                                                 
3 Lindman Johansson, Marita. ”Historieämnet i skolan. En analys av debatten sedan 1940” i Larsson, Hans Albin 
(red.) Den reflekterande medborgaren. Jönköping University press: Jönköping 2000. Sid. 49-64. Marita 
Lindman Johansson är historiker.  
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Albin Larssonanalyserar de bakomliggande orsaker som under 1900-talet och in på 2000-talet 

påverkat skolpolitiken i allmänhet och historieämnet synnerhet.4  

För att få en djupare förståelse för vad som avses i debatten och i jämförande syfte, 

men även för att förstå det didaktiska resonemanget har jag i ett avsnitt kort redogjort för den 

historiedidaktiska diskussionen under senare delen av 1900-talet. Vidare har jag gjort en liten 

jämförelse mellan det historiedidaktiska och det historievetenskapliga perspektivet och 

redogjort för några centrala historiedidaktiska begrepp, relevanta för sammanhanget. Till detta 

kapitel har jag i huvudsak använt de två antologierna Historiedidaktik och Historia är nu 

under redaktion av Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson respektive Klas-Göran 

Karlsson och Ulf Zander. Båda dessa böcker behandlar och sammanfattar historiedidaktiken 

ur ett aktuellt perspektiv, där den senare bygger på den tidigare, som utgår från ett nordiskt 

perspektiv.5   

För att kunna ta del av debatten, i media, av ämnesföreträdare, politiskt, m.fl., som 

under de senaste åren rört historieämnet och skolan, har jag sökt efter relevant material i olika 

tidskrifter, historieföreningars skrifter, hemsidor, på Internet samt i debattböcker där 

historieämnet tagits upp till diskussion. Urvalet är i huvudsak begränsat till 2000-talet, då 

debatten om historieämnets plats i skolan accelererat. Artiklarna är sökta via Internet genom 

Bibliotekstjänsts ArtikelSök®6 och sökmotorerna Googles och Eniro7. De sökord som använts 

är: historieämnet, historiemedvetande, historieundervisning, kärnämne och historia och 

skolan. Ytterligare artiklar är sökta direkt på Historielärarnas Förenings hemsida8. 

Sammanlagt rör det sig om 33 utvalda artiklar, inlagor, etc., från dagstidningar, nättidningar, 

hemsidor och debattböcker, varav 23 har använts i detta arbete. Till viss del har slumpen fått 

spela in i urvalet av artiklar, eftersom detta blir effekten av sökmetoden och därmed har den 

även tjänat som begränsning. Till ett större arbete skulle en mer systematiserad metod krävas. 

Vissa artiklar valdes bort redan i initialskedet eftersom de helt saknade relevans för debatten, 

vissa under skrivandets gång av bland annat utrymmesskäl eller att de innehållsmässigt 

                                                 
4 Larsson, Hans Albin. Barnet kastades ut med badvattnet. Historielärarnas Förening: Bromma 2001. Hans Albin 
Larsson är verksam som professor i historia och historiedidaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation i 
Jönköping 
5 Karlegärd, Christer. & Karlsson, Klas-Göran (red.). Historiedidaktik. Studentlitteratur: Lund 1997 samt 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. 
Studentlitteratur: Lund 2004. Christer Karlegärd var fil. lic. och universitetslektor vid lärarhögskolan i Malmö, 
Klas-Göran Karlsson är verksam som professor i historia vid Lunds universitet, Ulf Zander är forskarassistent 
vid historiska institutionen, Lunds universitet. 
6 Bibliotekstjänsts söktjänster www.btj.se   
7 Sökmotorer via Internet www.googles.se respektive www.eniro.se 
8 Historielärarnas Förening www.historielararna.se 
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upprepat eller citerat andra utan variation. Debattörernas och artikelförfattarnas hemvist 

varierar både yrkesmässigt och politiskt. 

Jag har i debattavsnittet inte eftersträvat någon kronologi, utan materialet är sorterat 

efter övergripande teman, vilka jag bedömt vara viktigast. Till viss del griper avsnitten in i 

varandra vilket varit oundvikligt på grund av att artiklarna ofta behandlar flera teman 

samtidigt.   

Eftersom regeringen tagit beslutet att göra historia till ett av gymnasiets kärnämnen har 

jag även tagit del av Gymnasiekommitténs slutbetänkande SOU 2002:1209 och regeringens 

proposition 2003/04:14010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 SOU 2002:120 ”Åtta vägar till kunskap En nu struktur för gymnasieskolan” 
10 Regeringens proposition 2003/04:140 ”Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan” 
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2  HISTORIK ÖVER HISTORIEÄMNET OCH SKOLAN 

Den svenska skolan har i alla tider speglat och präglats av de samhällsideal som gällt. Under 

1800-talet och en bit in på 1900-talet byggde historieundervisningen på fosterlandskärlek och 

gudsfruktan, samtidigt som en mer kritisk hållning existerade som krävde sanning och 

objektivitet. I detta såg man inte några som helst motsättningar. Förhållandet råder till viss 

mån även i dag, menar Hans Albin Larsson, då skolan både strävar efter objektivitet och efter 

vissa normer.11 Bengt Thelin beskriver ytterligare ett synsätt som existerade vid sidan av det 

utpräglat nationalistiska, med rötter i 1800-talet och bland andra med Fredrika Bremer som 

förebild. Man hävdade att historieämnet skulle verka fredsfostrande och eftersträvade 

avheroisering och avnationalisering. Även Fridtjuv Berg, en av folkskolans betydelsefulla 

personer, liberal tillika ecklesiastikminister under två omgångar, var av den övertygelsen att 

fredsfrågor hörde skolan till. Åsikten delades av många, både manliga och kvinnliga lärare. 

En särskild förening bildades för detta ändamål, vilken överlevde första världskriget.12  

Under 1900-talets början börjar det starkt religiösa i viss mån att tonas ned och 

läroböckernas högstämda patriotiska formuleringar byttes mot andra ideal som nykterhet, flit 

och hederlighet, enligt Larsson. Eleverna skulle nu med fredliga förtecken bli förtrogna med 

betydelsefulla personligheter (inte enbart krigshjältar utan även fredliga sådana) samt viktiga 

händelser och företeelser, men ”kärleken till fosterlandet” kvarstod i läroplanen även om den 

politiska hegemonin härmed bröts.13  

Från och med 1928 kom historieämnet att heta ”Historia med samhällslära” och 

inriktade sig mer mot den allmänna historien och mot individen än mot kollektivet. Man 

betonade vikten av kritiskt tänkande och eleverna fick bli förtrogna med historievetenskapen. 

Motsvarande utveckling skedde på gymnasiet och i realskolan där historieundervisningen 

syftade till att vara karaktärsdanande och referera till goda föredömen ur historien. Någon 

större förändring av läromedlen gjordes inte och det nya kom att sorteras in bland det gamla. 

Under 30-talet växte emellertid skepsisen mot en alltför stark betoning av det nationella, 

enligt Larsson. Man ansåg att historieundervisningens innehåll skulle vara till nytta för den 

enskilde samhällsmedborgaren och tjäna som god förebild respektive varnande exempel. 

Ämnet skulle bland annat medverka till att stimulera den enskildes intellektuella utveckling 

                                                 
11 Larsson.  
12 Thelin, Bengt. ”Från fredsfostran till historiemedvetande” i Krut 4:2004. Sid. 55. Bengt Thelin är fil. dr., teol. 
lic. och f.d. undervisningsråd vid f.d. skolöverstyrelsen 
13 Larsson.  
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och i förlängningen bidra till en kritisk hållning och därmed till oemottaglighet för 

propaganda.14 

Enligt Larsson växte missnöjet med den traditionella historieundervisningen, i 

synnerhet från socialdemokratiskt håll, i takt med att Sverige demokratiserades. Man ansåg att 

den var alltför konservativ och gav en negativ bild av arbetarrörelsen och dess värderingar. År 

1937 motionerade Ture Nerman och Karl Kilbom om ämnets konservativa prägel och yrkade 

på att det skulle ge grundläggande kunskaper om den svenska hushållningens historia och de 

svenska folkrörelsernas historia. I 1940-talets läroböcker i historia och samhällslära 

betraktades äldre historia och de stora männen i historien ta för stort utrymme på bekostnad av 

folkets historia och man diskuterade nedskärningar av dessa delar för att rikta innehållet mer 

mot senare århundraden och årtionden.15  

Skolkommissionen 1946 ansåg att skolan skulle anpassas efter ett modernt samhälles 

demokratiska behov viket ställde nya krav på undervisningens innehåll, som främst skulle 

inriktas på att säkra kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning, räkning och språk samt vid 

sidan av detta ge allmän orientering i övriga ämnen. Skolkommissionen kritiserade 

skolundervisningen för att vara alltför intellektualistisk och att inte ta hänsyn till livets 

verkliga behov. Man ansåg att det de humanistiska ämnena sysslade med ofta var dött och gav 

därför inte förståelse för samtidens problem. Kommissionen ansåg att denna brist på 

samhällsorientering var beklaglig och menade att vad skolan skulle syssla med var fostran av 

demokratiska människor. Därför föreslog man att ett särskilt skolämne för detta ändamål 

skulle inrättas, samhällskunskap. Debatterande historiker ansåg att det var genom 

historieämnet man kunde förklara och förstå nutiden och även andra debattörer höll med 

kommissionen om betydelsen av detta nya skolämne, enligt Larsson.16  

År 1951 slog regeringen på försök samman folkskolan och realskolan i till en 

gemensam nioårig enhetsskola där den sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen 

betonades mer. I den nya Timplan 1951 saknades nu det patriotiska syftet med 

historieundervisning, medan den fredsfostrande aspekten hade förstärkts. Det påpekades 

emellertid att historieämnet borde samverka med andra ämnen. Under 1950-talet kom 

läroböckerna, innehållsmässigt att förändras till att bli mer modernt, alltjämt dominerat av den 

politiska historien. I 1955 års undervisningsplan underströks nutidsförståelsen och 

fredsfostran samt utvidgning till andra områden än de politiska. Planen innebar, enligt 

                                                 
14 Larsson. 
15 Ibid. 
16 Ibid.  



 8

Larsson, ytterligare förskjutning mot senare historia och att mer elevaktiva arbetssätt infördes 

vid sidan av berättandet. 1957 års skolberedning ville ge större plats åt svenska, matematik 

och språk samt estetiska ämnen och man minskade utrymmet för de så kallade 

orienteringsämnena. Men man ansåg inte att det innebar en minskning av ämnena i egentlig 

bemärkelse, eftersom en revidering av innehållet kunde reglera detta.17 

Under 1960-talet växte den svenska ekonomin vilket medförde att den offentliga 

verksamheten fick ökade resurser och välfärdssamhället växte sig starkare. I den svenska 

debatten bröt det internationella perspektivet igenom och satte fokus på mer ”samhällsnyttiga” 

skolämnen. De tidstypiska värderingarna kom snart att ge effekt på historievetenskapen, som 

enligt Larsson kommit att hamna på undantag, men nu kom att utveckla nya grenar.18  

År 1962 infördes den allmänna obligatoriska grundskolan. Vid denna tid var natur- och 

samhällsvetenskaperna i snabb utveckling. Man ville därför ge dessa ämnen större utrymme 

och föreslog att historia, geografi och samhällskunskap skulle samordnas, vilket senare (1969) 

skulle utvecklas till totalintegration. Synen var att människor, i synnerhet barn, upplever 

verkligheten i större sammanhang, beskriver Larsson, men att man ändå poängterade vikten 

av att fokusera på vissa utvalda motiv. Undervisningstiden för orienteringsämnena kom 

ytterligare att minskas till förmån för de estetisk-praktiska. För historieämnets del kom 

tonvikten att läggas på den egna samtiden och eleverna skulle få kännedom om och orienteras 

i mer betydelsefulla händelser, företeelser och personligheter i nordisk och allmän historia. 

1960 års gymnasieberedning ansåg att det inte var tillräckligt att enbart studera samtiden med 

riktning mot den närmsta framtiden, utan betonade vikten av att studera historiska skeden. 

Man ansåg att kunskap om förändringar och samhällets föränderlighet skapade bättre 

förståelse för det moderna samhällets problem, såväl sociala som ekonomiska. En vidgning av 

ämnet ansågs således vara nödvändig. I en proposition 1964, om reformering av de 

gymnasiala skolorna, angavs vissa kriterier och man betonade elevernas 

personlighetsutveckling. En gemensam kärna för alla studievägar skulle garantera detta.19   

Skolreformerna fram till 1970 var tydligt inriktade mot enhetlighet, vilket bland annat 

ledde till att real-, pojk- och flickskolor slogs samman till en gemensam grundskola med 

gemensamma kurser och att studentexamen avskaffades. Skolan detaljstyrdes av läroplan, 

timplan och statsbidrag. Enligt den sittande socialdemokratiska regeringen var detta ett led i 

klasskampen och avskaffande av klassamhället och skolan sågs som ett medel för 

                                                 
17 Larson. 
18 Ibid. 
19 Ibid.  
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samhällsförändring. Vid denna tid följde skolan även pedagogiska teorier som förespråkade 

demokratisering. Arbetsmetoderna blev mer gruppinriktade och innehållet i undervisningen 

anpassades till det moderna samhällets demokratiska krav. Under 1970-talet avhistoriserades 

den svenska samhällsdebatten och historietimmarna skars ytterligare ner till förmån för 

samtidsorientering. Enligt Larsson föranledde detta endast sporadiska reaktioner från politiskt 

håll och lika sporadiska var de kommentarer som fälldes av historiker angående 

historieundervisningens förskjutning mot senare tid och mot mer tematiska perspektiv.20  

Den tid av ekonomiskt underskott som sakta infann sig i det svenska samhället gav 

effekter på skolan och den statliga styrningen mjukades upp. Under 1970-talet lanserades ett 

avregleringstänkande som bland annat innebar att staten, som en garant för en likvärdig 

utbildning, endast skulle fastställa mål. Dessa mål tänkte man sedan överlåta på kommunerna 

att relativt fritt få genomföra. Enligt den nya läroplanen, Lgr 80, skulle eleverna ges möjlighet 

till ett visst fritt studieval och deras egen verklighetsbild skulle ligga till grund för stoffurval. 

Arbetsformerna skulle lärare och elever själva komma överens om. Vid början av 1990-talet 

hade den svenska skolan kommunaliserats och övergången från regelstyrning till målstyrning 

förverkligades. Nu kom valfrihet och flexibilitet att bli två av honnörsorden i den svenska 

skolan, vilket Larsson menar fick följden att vissa politiska krafter krävde valfrihet på ett 

större plan. Man ville möjliggöra både för elever att själv välja skola och för skolor att 

profilera sig och föreslog därför att statsbidrag även skulle ges till fristående skolor.21  

Inför arbetet med den nya läroplanen, Lpo 94, betonade 1991 års läroplanskommitté 

vikten av historia och att ämnet borde vidgas, samtidigt föreslogs ökad undervisningstid till 

svenska och matematik. Olika ämnesföreträdare fick i uppdrag att se över historieämnet i syfte 

att utveckla det inom de ramar timplan och läroplan gav. Dessa gav dock som svar att detta 

inte var möjligt, enligt Larsson. Trots det positiva resonemang läroplanskommittén förde om 

historieämnet krymptes utrymmet för det i grundskolan. Då regeringen lade fram sitt förslag 

till riktlinjer för det obligatoriska skolväsendet, hade förändringar gjorts i förhållande till 

läroplanskommitténs betänkande. Ämnena hade delats in grupper och undervisningstiden 

hade fördelats på dessa i stället för på varje ämne. Motiveringen var att detta skulle verka 

främjande för både den lokala valfriheten och det professionella ansvaret. Ämnena inom varje 

grupp skulle emellertid ha sina egna kursplaner. Detta föranledde missnöje från 

historielärarhåll, enligt Larsson, då risken ansågs överhängande att undervisningen skulle bli 

                                                 
20 Larsson. 
21 Ibid. 
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för komprimerad och ytlig då varje ämne i sig skulle få mindre tid. Trots önskan om ett 

fristående ämne föredrog man under rådande omständigheter att det ingick i ett block.22  

För gymnasieskolans del beslöts det att alla program skulle vara treåriga och ge allmän 

behörighet till högskola. Man införde vissa bestämda kärnämnen och vissa identiska 

behörighetsgivande kurser. Övriga ämnen blev så kallade karaktärsämnen och varierade för 

olika program. Historieämnet hamnade dock inte bland kärnämnena, men regeringen menade 

att i de kurser där historia inte är obligatoriskt borde en tredjedel av samhällskunskapen ägnas 

åt historiskt stoff. Men då kursplanen för samhällskunskap utkom några år senare var denna 

riktlinje struken. Från historielärarhåll orsakade minskningen av historieämnet debatt, vilken 

sällan nådde upp till politisk nivå och Larsson menar att då den kom upp till diskussion gav 

den inte upphov till några riksdagsmotioner.23  

I samband med en partiledardebatt i juni 1997 började situationen för historieämnet 

röra på sig i positiv riktning, enligt Larsson. Där uttrycktes stark oro över ungdomarnas ”[…] 

sviktande historiekunskaper, tveksamhet till demokratins värde och bristande kunskaper om 

förintelsen”.24 Detta ledde till att projektet Levande historia startades på initiativ av 

regeringen, med statsminister Göran Person i spetsen och under ledning av 

statsrådsberedningen. Trots denna uppmärksamhet planerade Skolverket, i samband med ett 

förslag om ökad valfrihet på gymnasienivå, för ytterligare nedskärningar. Alla förslag 

godkändes emellertid inte igenom, enligt Larson, men så småningom fick man dock igenom 

att historieämnet skulle utgå från det nya tekniska programmet. Åren 1999 och 2000 kom det 

in tre motioner om ett stärkande av historieämnet från socialdemokratiskt, kristdemokratiskt 

och moderat håll. Den socialdemokratiska motionen yrkade på att historia skulle bli kärnämne 

på gymnasiet, den kristdemokratiska ville stärka ämnet och den moderata yrkade på 

kvalitetsstärkning genom tydligare behörighetsregler för historielärarna och kvantitativa 

miniminormer för undervisningen.25 Samtidigt debatterades historieämnet flitigt bland 

ämnesföreträdare och i media och man ställde kravet att göra historia till kärnämne på 

gymnasiet.26 

I Lund diskuterades bristen på historia i gymnasieskolan av en grupp historielärare, 

som tog initiativ till en skrivelse till kommunens gymnasienämnd och föreslog denna att verka 

                                                 
22 Larsson. Sid. 61. 
23 Ibid. 
24 Ibid. Sid. 62. 
25 Ibid. 
26 Se kapitel 4.3 detta arbete - Historieämnet debatteras 
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för att historia ska bli kärnämne på gymnasiet. Nämnden biföll ärendet och lämnade en 

skrivelse till riksdagens utbildningsutskott.27  

År 2000 tillsatte regeringen Gymnasiekommitté 2000 med riksdagsledamoten Jan 

Björkman som ordförande, att utreda och lämna förslag till en framtida utformning av 

gymnasieskolan.28 Bland annat diskuterades förslaget att införa ett nytt kärnämne byggd kring 

skolans värdegrund på gymnasiet. Ämnet skulle ersätta men innehålla samhällskunskap, 

religionskunskap och historia, detta utan att mer tid skulle anslås därtill. Motivet till det nya 

ämnet var, enligt Larsson, att det ansågs föreligga ett stort behov av ett ämne som kunde ge 

möjlighet till ett helhetsperspektiv.29  

Samma vår kom Skolverket med en rapport till regeringen där man bland annat 

konstaterade att grundskolan hade utvecklats till en treämnesskola och att i stort sett allt stöd 

ägnades åt dessa tre ämnen: svenska, engelska och matematik. Detta, menade man, tog tid 

från andra ämnen och medverkade till att skolan kunde upplevas enformig och trist. Vidare 

poängterade Skolverket att sedan målstyrningen införts hade uppfyllelsen av målen gradvis 

försämrats och att oroväckande många elever inte nått godkändnivå. Förhållandet gällde både 

grundskolan och gymnasiet. Skolverket konstaterade vidare att år 2000 hade var tionde elev 

lämnat grundskolan utan gymnasiebehörighet och att någon egentlig kontroll av 

måluppfyllelsen inte förekom förrän i slutet av det nionde skolåret, i samband med 

slutbetygen. Man ansåg att eleverna i regel visserligen har goda omvärldskunskaper, men att 

eleverna har svårt att svårt att få överblick, struktur och sammanhang i de kunskaper som 

skolan förmedlar inom SO-ämnenas ram, vilket Skolverket anser bottna i ett outvecklat 

orsakstänkande.30 

År 2002 lämnade gymnasiekommittén över sitt slutbetänkande ”Åtta vägar till kunskap. 

En ny struktur för gymnasieskolan”.31  Där historia föreslogs bli ett av kärnämnena och med 

två huvudsakliga syften, dels skall ämnet ge en bakgrund till förståelsen av vår egen tid, dels 

ge vissa insikter i kritiskt tänkande och granskning av uppgiftskällor.32 I betänkandet framgick 

det att man hade diskuterat förslaget att sammanföra historia, geografi och samhällskunskap 

till ett kärnämne byggt kring skolans värdegrund. Men detta övergav man då man ansåg att 

det var viktigt att varje ämne synliggjordes var för sig. Däremot såg man inget hinder i att en 

                                                 
27 Larsson. sid. 65 samt kapitel 4 detta arbete – Historieämnet debatteras. 
28 SOU 2002:120 
29 Larsson.  
30 Ibid. Sid. 37. 
31 SOU 2002:120 
32 Ibid. 7:9, Sid. 169  
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samplanering av ämnena sker på det lokala planet.33 År 2004 överlämnade regeringen en 

proposition till Sveriges riksdag, där historia föreslogs bli ett av kärnämnena, med 

motiveringen:34 

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

vilka studier elever inriktar sig mot. Kärnämnena skall ge eleverna den gemensamma bas som behövs för att 

väl kunna följa 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 […].35 

Den 27 oktober 2004 antog riksdagen förslaget och enligt planerna förväntas det verkställas 

inför hösttermin 2006. Reaktionerna var och är positiva över lag, men man anser att den 

tilldelning med 50 poäng36 som historia får som nytt kärnämne är för lite, då det har 100 

poäng på de kurser där det hittills ingått.37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 SOU 2002:120. Sid. 170 
34 Regeringens proposition 2003/04:140 ”Kunskap och kvalitet - elva vägar för utvecklingen av gymnasieskolan” 
35 Ibid. 4.6 ”Principiella utgångspunkter”. 
36 Tilldelningen med 50 poäng gäller även religionskunskap, naturkunskap och estetisk verksamhet 
37 Se kapitel 4 detta arbete - Historieämnet debatteras. 
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3  HISTORIEDIDAKTIKEN - DISKUSSION OCH BEGREPP  

3.1  Historieämnets nytta upp till diskussion  

Under 1900-talets andra halva med allt växande materiellt välstånd, politisk stabilitet och 

trygghet fick historielärarna det allt svårare att motivera ämnets existens för eleverna, enligt 

Klas-Göran Karlsson. Samhället var till synes på väg mot en hägrande framtid och historia 

betraktades vid tiden som konservativt och nationalistiskt. Skolans historieundervisning gick 

mot allt färre timmar och mot allt diffusare konturer då det sorterades in i ett ämnesblock 

tillsammans med geografi och samhällskunskap. Tiden efterfrågade en helhetssyn och nutiden 

var det viktiga. Detta ledde till att samhällskunskapen, som var mer nutidsorienterad, kom att 

ta över allt mer av historieämnets värden. En bidragande faktor till efterkrigstidens alltmer 

tilltagande ointresse för historia kan, enligt Karlsson, bero på att Sverige stått utanför andra 

världskriget.38 

Under 1960- och 1970-talen gick historievetenskapen in i en kris och enligt Karlsson 

hade historikerna varken diskuterat historieämnets nytta eller ämnet över huvud taget. Han 

menar att en förklaring till krisen kan vara att historievetenskapen hade utvecklats inom ett 

tankesätt som inte ifrågasatts och att detta tankesätt inte längre lyckades förklara och lösa de 

nya problem som uppstått.39 Enligt historieprofessor Birgitta Odén berodde krisen till viss del 

på en rent förmedlingsteknisk brist mellan historieforskningen och historieintresserade 

mottagargrupper, det vill säga att det delvis var ett pedagogiskt problem.40 Under 1960-talet 

hade Odén väckt frågor om historievetenskapens mål och tillämpning och efterlyst öppnare 

diskussion och samarbete med samhällskunskapen.41  

Men Karlsson menar att orsaken till denna vetenskapliga kris även kan sökas i 

förhållandet mellan det vetenskapliga och den tidsanda som växte fram, där vissa 

historievetenskapliga grundpelare kom att ifrågasättas, som till exempel den objektiva 

historiska sanningen.42 Vidare anser han att denna utveckling försatt historievetenskapen i en 

                                                 
38 Karlsson, Klas-Göran. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf. 
Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Studentlitteratur: Lund 2004. Sid. 21-66. 
39 Ibid. Sid. 25.  
40 Karlsson, Klas-Göran. ”Historiedidaktik och historievetenskap - ett spänningsfyllt förhållande” i Karlegärd, 
Christer & Karlsson, Klas-Göran (red.). Historiedidaktik, Studentlitteratur: Lund 1997. Sid. 17-48. 
41 Karlsson. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, 2004.  
42 Karlsson. 1997.  
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”identitetskris” och att det ökade intresset för historiedidaktik varit utslag för sökandet efter 

en ny mer tidsenlig historikeridentitet.43  

 

3.2  Historiedidaktik kontra historievetenskap  

Det historiedidaktiska perspektivet beskriver Karlsson som den historiska kommunikationen, 

som inte bara omfattar innehållet utan även historiens form, funktion, mottagare och mål. 

Enligt historiedidaktikerna är det historiedidaktiska perspektivet mer sammansatt än det 

vetenskapliga och innehåller frågor kring historiens värde och nytta för olika grupper. Det 

historiska stoffet ses inte som något isolerat, utan det sätts oundvikligen in i ett större 

sammanhang och kopplas till olika syften samt saknar värde om det inte kopplas till ett nu och 

en framtid.44   

Historia ur det vetenskapliga perspektivet beskriver Karlsson som det historiska 

innehållet, vilket undersöks, källkritiskt granskas och analyseras utifrån samtidens kontext 

och värderingar. Man ser inga motsättningar i att begränsa innehållet, till skillnad mot det 

didaktiska perspektivet, utan varje del analyseras, kritiskt granskas och jämförs med tidigare 

resultat. Detta innehåll förmedlas, sipprar ner, utan några ”omvägar”, grundat på 

föreställningen om att det existerar en enhetlig historia som är giltig för alla. Denna 

nedsippringsteori faller av sig själv, enligt det historiedidaktiska synsättet, eftersom varje 

människa anses ha sin egen historia att förklara och bygga sin identitet kring. Därmed 

existerar det inte någon enhetlig historisk process, anser Karlsson.45 Redan på 1800-talet 

ansåg filosofen Friedrich Nietzsche att man inte kunde isolera historien från sitt sammanhang, 

vilket han hävdade att vetenskapen gjorde. Han menade att historien då riskerade att tappa sitt 

existensberättigande, eftersom livet behöver historien för att fungera.46  

 

3.3  Historiemedvetande  

Historiemedvetande betraktas generellt sett som historiedidaktikens centrala begrepp. I en 

klassisk tysk historiedidaktisk handbok definieras historiedidaktik som ”[…] en disciplin i 
                                                 
43 Karlsson. 1997. Sid. 21. 
44 Ibid. Sid. 28 ff. 
45 Ibid. se även Karlsson, Klas-Göran. ”Historiedidaktik och historievetenskap - ett förhållande i utveckling” i 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf. Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Studentlitteratur: 
Lund 2004. Sid. 185-202. 
46 Karlsson. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, 2004. Sid. 53. 



 15

vilken frågan om historiemedvetandets gestaltning, tillkomst och funktion i samhället”47 står i 

centrum, där just begreppet historiemedvetandet bildar utgångspunkten. Det finns ingen 

fastlagd definition, enligt Karlsson, utan begreppet beskrivas på många sätt och dessutom har 

det förändrats över tid. Förenklat kan historiemedvetande beskrivas som en mental process 

där den egna upplevda erfarenhetsvärlden kopplas samman med en dåtid som är närvarande i 

både nutid och framtid, en process i ständig utveckling eller förändring.48 

Bernard Eric Jensen har fem formuleringar av historiemedvetandeprocesser49, vilka 

Niklas Ammert har breddat och formulerat om till tre. Han menar att historiemedvetande kan 

- bilda grund för identitetsbildning och förståelse för den egna personen och kulturen samt för andra 

kulturer och möten mellan kulturer 

- tjäna som tolkningsram för hur människor agerar och för vilka värden och principer som ligger 

bakom dessa handlingar och är en grund för förståelse av relationer mellan människor 

- bilda basen för förståelse av kontinuitet, förlopp och händelser, samt av hur förändring sker, där 

berättelsen utgör en viktig faktor. 50  

Karlsson menar att det finns lika många historiemedvetanden som det finns individer 

och att ett historiemedvetande kan ha fler dimensioner och vara mer eller mindre ”synligt”. 

Alla har någon grad av historiemedvetande och betraktas således inte som historielösa. I 

sammanhanget ställer han frågan om ett historiemedvetande kan vara mer eller mindre 

kvalificerat, vilket han även hävdar, men att det kan utvecklas genom skicklig ledning i en 

undervisningssituation. Utgångspunkten för allt medvetandegörande är, enligt Karlsson, den 

historia som betyder något för människor i deras livssituation.51  

Enligt Eva Queckfeldt är det lättare att förstå att ett medvetande kan uppstå genom den 

egna nära anknytningen till ett ”då”. Hon ställer frågan om vem som funderar på om en 

anfader möjligtvis kan ha deltagit i strider i 1500-talets Dackeuppror eller på 1000-talet mot 

normanderna på Sicilien och frågar vidare om möjligheten till historiemedvetande slutar då 

”dået” inte berör individen personligen. Queckfeldt konstaterar att dagens människor ofta 

                                                 
47 Karlsson. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, 2004. Sid. 44. 
48 Ibid. Sid. 52. 
49 Jensen, Bernard Eric. ”Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i Karlegärd, Christer & 
Karlsson, Klas-Göran (red.). Historiedidaktik, Studentlitteratur: Lund 1997. Sid. 74. Bernard Eric Jensen, 
historieprofessor och historiedidaktiker, har formulerat och avgränsat begreppet historiemedvetande, vilket andra 
sedan utgått ifrån. 
50 Ammert, Niklas. ”Finns då (och) nu (och) sedan?” i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf. Historien är nu. En 
introduktion till historiedidaktiken. Studentlitteratur: Lund 2004. Sid. 282 ff. Niklas Ammert är verksam som 
universitetsadjunkt vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Högskolan i Kalmar samt 
doktorand vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. 
51 Karlsson. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, 2004. Sid. 52. 
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saknar kunskaper om det som varit och att dagens skola inte ägnar tid åt kungar och krig 

längre, vilket hon i och för sig inte ser som beklagansvärt. Däremot anser hon att dagens 

undervisning blivit för fragmenterad med det upplägg det ofta får. Hon ställer frågan hur 

utvecklingen i Tyskland under mellankrigstiden ska kunna förstås utan kunskaper om första 

världskriget, Versaillesfreden etc.52  

Jensen menar att människor inte kan leva och verka utan historiemedvetande men att de 

mycket väl kan fungera och klara sig utan historieundervisning. Han menar att barns och 

ungdomars historiemedvetande skapas i många olika sammanhang utanför skolan och 

historieundervisningens uppgift är att bearbeta och vidareutveckla detta historiemedvetande. 

Skolan måste således erbjuda sådana former av historiemedvetande som för eleverna framstår 

som mer relevanta och kvalitativt bättre än andra. Därför ser han det som angeläget att 

fortsätta med historieundervisningen i skolan, men endast om den kan ge eleverna något annat 

än det eleverna ändå skulle komma i kontakt med utanför skolan. Den traditionella 

undervisningen har inga möjligheter till detta, anser han, lika lite kan den få eleverna att nå 

insikt om att de själva ”är” historia.53  

 

3.4  Historiebruk 

Nietzsches beskriver historia som livsbehov i sin skrift Om historiens nytta och nackdel för 

livet.54 Generellt, menar Karlsson, handlar alla sorters bruk av historia om människors 

sökande efter mening och sammanhang i tillvaron, mer eller mindre medvetet för specifika 

intressen och syften. Han sorterar historiebruk efter olika typer och beskriver dem. Denna 

typologi/kategorisering kan sedan tillämpas analytiskt på olika tiders samhällen i bland annat 

jämförande syften, men även som redskap för reflektion över det egna bruket och över 

historiens roll i samhället över huvud taget. Några exempel är:55 

- Existentiellt historiebruk upplevs av alla människor och kan vara av högst privat natur. 

Det kan handla om behovet av minnen, av att glömma eller sökandet efter mindre eller 

större sammanhållande faktorer, till exempel traumatiska historiska upplevelser som 

folkmord eller fördrivelser, som judarna i diasporan.  

                                                 
52 Queckfeldt, Eva. ”Det var en gång…” i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf. Historien är nu. En introduktion 
till historiedidaktiken. Studentlitteratur: Lund 2004. Sid. 69-85. Eva Queckfeldt är verksam som 
universitetslektor vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. 
53 Jensen. 1997. Sid. 71.  
54 Karlsson. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, 2004. Sid. 53. 
55 Typologi och fullständiga exempel, se Karlsson, 2004. Sid. 56 ff. 
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- Ett moraliskt historiebruk kan användas till att granska historiska politiska ageranden. 

Karlsson ger journalisten Maria-Pia Boëthius som exempel då hon 1991 i boken Heder 

och samvete56 kritiserar Sveriges hållning till Nazityskland under andra världskriget. 

- Ett politiskt historiebruk kan vara att jämföra nutida frågor mot vissa historiska skeden, 

vanligtvis brukar det handla om negativa händelser i syften att avskräcka eller förkasta 

åsikter och idéer.  

- Det ideologiska historiebruket kan användas för att legitimera en viss maktposition och 

tillrättalägga historien för att trivialisera problem som kan ifrågasätta den. Massideologier 

som kommunismen och nationalismen är ett par exempel. Ofta återfinns tydliga svart-vita 

analyser och personteckningar, strikta periodiseringar och kronologier för att till exempel 

påvisa viss tillhörighet eller rättighet. Etnisk rensning är ett tragiskt utslag för det 

ideologiska bruket.   

- Ickebruk är nära besläktat med det ideologiska bruket och kan vara ett effektivt medel att 

medvetet undanhålla vissa omständigheter för att nå speciella syften. Det kan till exempel 

vara för att ett befintligt samhälle inte ska kunna legitimeras med hjälp av historia och 

kulturarv. Ett exempel är den tidiga sovjetstatens politik som undanhöll det historiska 

kulturarvet med motiveringen ”att man hade kastat av sig det förflutnas ok”. Men 

Karlsson anser att hit kan även räknas den svenska efterkrigstidens medvetna strävan att 

lämna det mörka och dystra förflutna bakom sig och sikta mot en ljusare framtid. 

 

3.5  Historiekultur  

Karlsson beskriver historiedidaktiken som förmedling av historia, vilken historia som 

förmedlas, hur den förmedlas, av vem samt för vem eller vilka historia förmedlas. Han menar 

att det är svårt att få kunskap om hur olika individer tar till sig historia, eftersom flera 

faktorer, som tidigare erfarenheter, upplevelser och kunskaper, påverkar hur förmedlandet tas 

in. På en strukturell nivå handlar det om hur historia förmedlas, genom vilka kanaler, medier, 

etc. Här spelar det traditionella utbildningssystemet och massmedierna en stor roll. Det vill 

säga ett kommunikationssystem byggt kring historia, vilket också kan förändras över tid, 

enligt Karlsson.57  

 
                                                 
56 För vidare läsning se Boëthius Maria-Pia. Heder och samvete: Sverige Och Andra Världskriget. Ordfront 
förlag AB, Sverige 2001. 
57 Karlsson. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, 2004. Sid. 34. 
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4  HISTORIEÄMNET DEBATTERAS 

4.1  Minskad undervisningstid  

Kritiken mot de successiva nedskärningarna av historieämnet på gymnasiet och i grundskolan 

är utgångspunkten i de flesta artiklarna. Bengt Nilsson kallar Görans Perssons 

gymnasiereform från 1991 för ett dråpslag i artikeln ”Många lämnar skolan som historiska 

analfabeter”. Han påpekar att reformen ledde till en minskning av klocktimmarna för 

historieämnet från 149 till 80, vilket utgör en reducering med 56 procent på två decennier och 

menar att detta rimmar illa med det stora historieintresse som vuxit fram i samhället sedan 

1990-talet. Han frågar om det är rimligt att humanister, naturvetare och tekniker saknar 

historisk bildning och föreslår att historia ska bli kärnämne på gymnasiet. Nästa steg måste bli 

att satsa på grundskolans historieundervisning, ansåg han.58  

I en artikel år 2001 kritiserade Ulla Ferbas nerskärningarna av historieämnet, hon ansåg 

att det socialdemokraterna nu erbjöd de unga var ett kulturellt kalhygge.59 Vilket hon i 

synnerhet anklagade den tidigare skolministern Göran Persson för, men även den då sittande 

skolministern Ingegerd Wärnersson som ville stoppa in historieämnet som del i ett större 

ämne.60 Kritiken delades av Stockholms skolborgarråd Jan Björklund, som i artikeln ”Dags att 

göra historia till kärnämne” menade att all verksamhet i skolan ska genomsyras av 

värdegrunden. Han ansåg att det kärnämne som Wärnersson föreslog skulle leda till att 

ämnena förlorar sin särart och historieämnets funktion därmed går förlorad.61 Wärnersson ger 

svar genom sin artikel ”Historia och religion försvinner inte från skolan” att hon visserligen 

håller med Björklund om vikten av historia och att hela skolans verksamhet ska genomsyras 

av värdegrunden. Hon menar att på många håll har detta inte fungerat och det nya ämnet ska 

tjäna som ett säkerställande av detta. Dessutom, påpekade Wärnersson, är historielärare enligt 

Skolverkets rapport mycket engagerade i värdegrundsfrågor och hon menar att ämnet erbjuder 

goda förutsättningar att behandla dessa frågor. 62  

                                                 
58 Nilsson, Bengt. ”Många lämnar skolan som historiska analfabeter” i Svenska Dagbladet 2005 05 26. Bengt 
Nilsson är lektor på Katedralskolan i Lund och redaktör för Historielärarnas Förenings årsskrift. 
59 Ferbas, Ulla. ”Kulturellt kalhygge” i Barometern 2001 08 17. Ferbas, Ulla. Moderat och tidigare 
kommunfullmäktigeledamot i Kalmar. 
60 Ferbas syftar på förslaget att skapa ett nytt kärnämne kring skolans värdegrund. 
61 Björklund, Jan. ”Dags att göra historia till kärnämne” i Nättidningen Svensk Historia. 
www.svenskhistoria.se/debatt/13.html (2005 04 07, 14:30) 
62 Wärnersson, Ingegerd. ”Historia försvinner inte från skolan” i Nättidningen Svensk Historia. 
www.svenskhistoria.se/debatt/15.html (2005 04 07, 14:30). Förslaget om ett sammanförande av ämnena gick 
inte genom. Se kapitel 2 detta arbete - Historik över historieämnet och skolan 
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I artikeln ”Historia som kärnämne” skriver Johannes Lundström som reflektion på 

Wärnerssons förslag, att etik och moral är religionsundervisningens uppgift. Lundström 

menar att de eleverna behöver är ett helhetsperspektiv på historien för att förstå både 

ideologier och statssystems utveckling, samt historiska personer från olika epoker. För att få 

ett helhetsperspektiv anser han att det enda sättet är att göra historia till kärnämne och inte 

blandas till en vad han beskriver som moralgegga. Han avslutar med en undran om politikerna 

tror att de med det nya ämnet ska kunna stoppa rasism och främlingsfientlighet.63 

Att känna sin historia är viktigt, menar även Ferbas i sin kritik av nerskärningarna, 

eftersom det kan leda till att förstå både nutiden men även kanske kunna påverka framtiden i 

positiv riktning. Hon jämför med andra europeiska länder där både historia och 

litteraturhistoria anses som mycket viktiga ämnen. Hon menar att i Sverige har det bara blivit 

”flum” av dessa ämnen.64 Ferbas får medhåll av Thomas Magnusson, intervjuad av Johan 

Bergsten i Skolvärden. Magnusson anser att nedskärningarna handlar om trender och 

tendenser, där exempelvis New Age-rörelsen bidragit till att undergräva den typ av värden 

som bland annat historia och står för. Innan första världskrigets slut, menar han, nyttjades 

historia som samhällsbevarare av överklassen, men att det senare kom att användas för att 

kritisera samhället i stället. Magnuson tror att synen på historia som verktyg åt överklassen är 

så djupt rotad hos arbetarklassen och socialdemokratin och att detta har bidragit till 

nedskärningarna och att ämnet togs bort som kärnämne på gymnasiet. Han anser även att 

ämnen som ansetts mer nödvändiga för ett samhälles överlevnad, som till exempel teknik, 

naturvetenskap och medicin också bidragit till att historieämnet trängts undan.65 

Per-Ola Jacobson säger sig bli en aning konspiratorisk och undrar om det finns en tyst 

överenskommelse om att historieämnets tid är förbi i artikeln ”Historieämnet behövs!”. Han 

frågar om det svenska skolväsendet numera endast ska innehålla kunskaper nyttiga för 

nutiden och framtiden. Jacobson säger att syftet med hans artikel inte är att fokusera på 

debatten om antalet undervisningstimmar, utan istället fråga vad som legitimerar historia som 

ämne i skolan. Han anser att det nu är viktigare än förr att fråga sig varför elever ska läsa 

historia och var som egentligen är viktigt i historien.66  

 

                                                 
63 Lundström, Johannes. ”Historia som kärnämne” i Nättidningen Svensk Historia. 
www.svenskhistoria.se/debatt/7.html (2005 04 07, 14:50) 
64 Ferbas. 
65 Bergsten, Johan. ”Renässans för historia” i Skolvärlden (organ för Lärarnas Riksförbund) nr 6:2003. Thomas 
Magnusson är docent i historia, tidigare studierektor på Historiska institutionen, Göteborgs universitet. 
66 Jacobson, Per-Ola. ”Historieämnet behövs!” i Barometern 2000 05 23. Per-Ola Jacobson är historielärare i 
Kalmar och doktorand i historia vid Växjö universitet 
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4.2  Vad skall vi med historia till?  

Jacobson är övertygad om att historia fyller en viktig funktion för många av dagens unga och 

att skolans historieundervisning måste möta de unga i deras identitetsbyggande samt bidra till 

mötet med vuxenvärlden. Han anser att det är viktigt att föra det historiska samtalet över 

generationer och visa hur människor levt sina liv och vad de kämpat för, vilket han menar, 

ökar förmågan till inlevelse. Den tid vi lever i med många förändringar, skapar rotlöshet och 

att allt fler söker fast mark. Att förankra demokratins historiska framväxt och ge exempel på 

bra och dåliga strategier att ta ställning till är, enligt Jacobson, en av historieämnets viktigaste 

uppgifter. Han anser att historien avkräver ställningstagande av den nutida människan.67 

Lyckas man få de unga att ställa sig frågan ”varför” är mycket vunnet, anser Thomas 

Magnusson och gör en analys av dagens ökade intresse för historia. Det är positivt att vi går 

mot fredligare tider, menar han, men att det i första hand brukar vara kritiska förhållanden 

som får statsmakter att satsa på historia. Han funderar på om historia senare kommer att 

trängas undan av andra vad man då anser vara mer betydelsefulla ämnen. Men han hoppas 

inte på krig och elände utan på att ungdomar ska intressera sig för ämnet och inse att ”det som 

är nutid är historia i morgon”.68 

I artikeln ”Historia tillhör framtiden” intervjuas Peter Englund och Dick Harrison av 

journalisten Amelie Tham, angående beslutet att historia ska bli kärnämne på gymnasiet och 

att ämnets tilldelade 50 poäng är för lite. Englund säger att ”leva i nuet” låter vackert, men att 

det är omöjligt eftersom vi lever i och av sådant som är sprunget ur historien. Att sakna 

förmåga att se detta kan vara ett av skälen till att många plågas av brist på mening och 

identitet, tror han. Han anser vidare att historia rör sig hela tiden mellan abstraktion och 

konkretion och risken med ett kärnämne på 50 poäng är att lärarna tvingas till en alltför hög 

abstraktionsgrad. Englund menar att de stora rörelserna i historien, till exempel upptäckten av 

världen, upplysningen, franska revolutionen, industrialismen och ryska revolutionen, måste 

studeras för att förstå de stora folkrörelserna som sker idag. Det är den förståelsen som 

förenar människor, menar han. Harrison är rädd att det lilla omfång kursen nu får gör att 

historieundervisningen blir forcerad, en racerbana som han uttrycker det och medverkar till att 

eleverna inget lär sig. Vilket även gäller om man enbart fördjupar sig i en epok. Han önskar 

därför att kursen kommer att behandla den stora historien och att man går på djupet med några 

                                                 
67 Jacobson. 2000 05 23. 
68 Bergsten.  
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teman, till exempel etnicitet och rasism, där man kan studera människors förhållande till detta 

i olika tidsepoker. 69  

Lars Lorinius håller med om att det är viktigt med ”vems” historia som berättas och 

anser att det ligger på lärarna och eleverna att komma överens om detta. Han är kritisk till de 

50 poäng som den nya gymnasiekursen kommer att utgöra och hoppas att man kan ”öppna” 

ämnet och bredda perspektiven och undvika att det blir ett ”ursinnigt gatlopp genom 

tiderna”.70 Historia är inget färdigt, enligt Lorinius, utan är lika dynamiskt och utsatt för 

påverkan som vår egen tid. Han anser att skolan kan hjälpa eleverna att utveckla och stärka 

den egna identiteten, genom att till exempel låta dem arbeta med den egna släktsagan och på 

så sätt koppla dåtid till nuet. Detta bygger historiskt medvetande samtidigt som det ger 

redskap att möta framtiden.71  

Åsa Linderborg och Samuel Edquist diskuterar vad det finns för nytta över huvud taget 

med att studera historien. De ger inte mycket för de vanliga argumenten som till exempel 

”klyschorna att vi måste veta varifrån vi kommer för att veta vart vi är på väg”.72 De är även 

väl medvetna om de grymheter som medvetenheten om historien ständigt bidrar till och ger 

händelserna under Balkankrigen som exempel. Men de anser att historiska kunskaper är 

absolut nödvändiga eftersom man genom att studera förhållanden i andra tider 

förhoppningsvis kan få fler tolkningsperspektiv på samtiden. Historia kan lära oss att allting 

ständigt förändras, att ingenting är givet och självklart, menar de och att ”[i] en sådan form 

kan historieundervisningen i skolan gynna en emancipatorisk och ifrågasättande anda”73. Men, 

anser Linderborg och Edquist, det förutsätter att den i så fall presenterar mångfalden och 

komplexiteten i det förflutna och detta ”utan nationalistiska och eurocentriska myter eller 

moraliserande snuttifiering”.74 Även Jan Björklund berör konflikterna på Balkan och menar att 

historieämnet har en viktig funktion då det gäller att kunna tolka skeenden i samtiden. Det går 

inte att förstå Balkankonflikten utan att ha åtminstone grundläggande kunskaper om 

Österrike-Ungern och skottet i Sarajevo, menar han.75 Ytterligare lärdomsperspektiv lägger 

                                                 
69 Tham, Amelie. ”Historia tillhör framtiden” i Skolvärden nr 1:2004. Peter Englund, historiker, författare och 
verksam som professor i ”Historiskt och socialt berättande” på Dramatiska institutet i Stockholm. Dick Harrison 
är även han historiker och författare och verksam som professor vid historiska institutionen i Lund. 
70 Lorinius, Lars. ”Historia för framtiden” (6-8) i Krut 4:2004. Lars Lorinius undervisar i de 
samhällsorienterande ämnena på Komvux i Karlstad, är även aktiv i Värmlandskretsen för historielärarnas 
förening 
71 Ibid. 
72 Linderborg, Åsa & Edquist, Samuel. ”Nytt kärnämne – men inte utan reservation” (81-86) i Krut 4:2004.  
Linderborg och Edquist är verksamma som historiker vid Södertörns högskola och Uppsala universitet 
73 Ibid. Sid. 86. 
74 Ibid.  
75 Björklund. 
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Per Anders Holkers på Balkankonflikten i sin artikel. Han menar att insikten om att man från 

dansk sida inte helt har utplånat de ärr som uppstod då svenskarna belägrade Köpenhamn för 

trehundrafyrtio år sedan, kan ge ett intressant perspektiv på de hatfyllda motsättningarna.76  

Nanny Hartsmar hänvisar till sin avhandlig om historiemedvetande och elevers 

tidsbegrepp (på grundskolan), där hon kommit fram till att begreppet ”tid” inte är självklart 

för eleverna, lika lite som att koppla dåtid till nutid och framtiden. Hon menar att 

undervisningen ofta handlar om ytan och ger exemplet att elever i regel lär sig om vilka gudar 

vikingarna dyrkade, men inte varför och vad det hade för effekter på den tidens normer och 

värderingar och vad det kan ha för kopplingar till oss som lever nu. Hartsmar anser att ett 

kronologiskt läsande inte automatiskt ger tidsmedvetande, även om de äldre eleverna förstår 

principen med till exempel tidsaxeln. Det är först när man kan koppla orsak-verkan till 

kronologin som det utvecklar det historiska medvetandet, vilket sällan sker i verkligheten, 

menar Hartsmar. Lika sällan länkas den ”stora historien” samman med den personliga eller 

”lilla” historien, vilket ger konsekvenser för historiemedvetandet, eftersom det är den 

kopplingen som visar eleverna att de både är del av och medverkat till historien, menar hon. 

Enligt underökningen verkar det finnas en genomtänkt plan för hur och vad som ska 

avhandlas, men inte vad det är i historiemedvetandet man vill utveckla.77  

Före detta historielärare och numera pensionär Mats Lövgren drar, i artikeln ”Måste det 

vara så tråkigt”, slutsatsen att samtliga elever bör läsa historia för att få kunskap om sina rötter 

och förståelse för det samhälle de lever i. Men att utmaningen ligger hos lärobokförfattarna att 

göra ämnet spännande. I artikeln har Löfgren tagit upp ett flertal exempel på vad han kallar 

”onödig kunskap”78, som till exempel turerna kring Gustav Vasa under Västerås riksdag 1527, 

där nämnde konung rasar över den dåliga uppslutningen kring hans ansträngningar. Han 

menar att trots vetskapen att detta tal förmodligen är en efterkonstruktion i propagandasyfte 

och att mycket av den äldre forskningen saknar adekvat källkritik, bidrar det till att göra 

innehållet attraktivt. Men poängen enligt Löfgren är att man med vetskapen om detta kan få 

en bild av 1500-talets Sverige. Han refererar även till författare som Herman Lindqvist i detta 

sammanhang, vilken han kallar ”lögnaktig historiker”, vars alster han gärna läser.79 I artikeln 

”Historia blir obligatoriskt” angående diskussionen att göra historia till kärnämne citerar 

                                                 
76 Holkers, Per Anders. ”Ge historieämnet mer tid på schemat!” i FaluKuriren. 2000 07 10. 
77 Hartsmar, Nanny. ”På lågstadiet var det Malmös historia och nån staty nånstans” i Krut 4:2004. Sid. 10-21. 
Nanny Hartsmar är lektor vid Malmö högskola och disputerade år 2001med avhandlingen Historiemedvetande - 
Grundskoleelevers tidsförståelse i en skolkontext. 
78 Löfgren, Mats. ”Måste det vara så tråkigt” i Barometern 2002 04 13. 
79 Ibid. 
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Cecilia Bodström socialdemokraten Agneta Lundberg som säger ”Men då måste de bredda 

perspektiven och inte bara handla om kungar, för då kan vi lika gärna leva utan det”.80 

Martina Franke ställer flera frågor i sin debattartikel ”Det förflutnas betydelse i 

samhället”, bland annat varför vi behöver det förflutna, vad en historisk identitet är och vilka 

rötter man menar då man pratar om att finna sina rötter. Hon hänvisar till SOU 1995:84, där 

historisk identitet ställs mot historielöshet. Franke undrar då vilka rötter/vilken historia det är 

vi ska ha kunskap om. Hon menar att man kan ha flera olika historiska identiteter, beroende 

på vilket sammanhang man syftar på. Många gånger är det ju just kunskap om den ”rätta” 

historien och de ”egna” rötterna som bidrar till att skapa konflikter som finns idag, mellan 

människor, grupper nationer, med mera. Detta har ibland använts för att rättfärdiga ett 

politiskt agerande i nutid, till exempel att värdera en etnisk eller social grupp i samhället. För 

att motverka detta, vad Franke kallar missbruk, bör man istället för att enbart synliggöra den 

egna historien också öka medvetenheten, respekten och kunskapen om andra människors och 

gruppers historia. Men även uppmärksamma den allmänna kunskapen om det förflutnas kraft i 

samhället. Så länge människor sätter den egna identiteten i förgrunden, kommer det att vara 

omöjligt att acceptera mångfalden, både i nutid och dåtid, menar hon. Det finns med andra ord 

inte en sann och enhetlig historia som är mer värdefull än andra. Det vi kallar kulturarv kan 

utesluta många grupper och hur man väljer att använda och uppfatta kulturarvet kan bero på 

en rad olika faktorer, politiska, ekonomiska och sociala. Användandet av det förflutna kan 

alltså utgöra lika mycket negativ och positiv kraft i samhället, beroende på hur det används, 

av vem, för vilket syfte, menar Franke. ”Att se mångfalden i ’det förflutna’ är en väg mot 

förståelse och respekt för olika uppfattningar i nutid”, avslutar Franke.81 

Lena Hallengren menar i artikeln ”Historielöshet och intolerans” att historia är ett 

centralt kunskapsämne som vägleder oss i framtiden. Enligt en undersökning från 

Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia drar Hallengren slutsatsen att 

reformen historia som kärnämne är viktigt. Det finns en grupp ungdomar som inte alls är 

säkra på om förintelsen och nazismens övergrepp ägt rum. Undersökningen visar även att ca 5 

procent av de unga, från årskurs 8 till och med gymnasiet, visar intolerans mot muslimer, 

judar och homosexuella. Dessutom har dessa unga ofta sämre skolresultat, vilket i sin tur 

leder till sämre förutsättningar att få jobb och etablera sig i samhället. ”Känslan att inte vara 
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behövd och befinna sig utanför samhällsgemenskapen kan i sig öka intolerans och 

främlingskap inför det avvikande”, anser Hallengren.82 

 

4.3  Historielöshet  

I en motion till Utbildningsnämnden i Lund i juni år 2000, påpekade vänsterpartisterna 

Gunnar Stensson och Monica Blomqvist att historielöshet ofta anges som orsak till 

spridningen av nynazistiska idéer och de menar att den vanliga frågan som ställs i det 

sammanhanget brukar vara vad landets lärare gör. Stensson och Blomqvist menar att det vore 

riktigare att ställa frågan vad politikerna gör. De poängterar att ett flertal historiker, men även 

elevråden vid två gymnasieskolor i Lund, är negativt inställda till politiskt motiverade 

kampanjer och syftar på regeringens initiativ Levande historia. Men att man även från den 

borgerliga sidan efterfrågar en liknande satsning om den sovjetiska terrorn. De hänvisar till ett 

uttalande av Klas-Göran Karlsson som menar att det vore bättre att låta skolans lärare få 

förstärkta resurser till att förmedla kunskaper om sådant de är professionellt tränade till. Men 

Stensson och Blomqvist vill gå ett steg längre och menar att det som krävs är att göra historia 

till ett kärnämne, men till dess föreslår man att ge åtminstone en skola historieprofil så att alla 

gymnasister på denna enda skola i alla fall får historisk kunskap.83 

Eva Queckfeldt välkomnar förslaget att ge en av Lunds gymnasieskolor historieprofil i 

artikeln ”Mer historia för framtiden”. Artikeln kommenterar bland annat nedskärningarna av 

ämnet och frågar vad meningen är att endast universiteten ska vara de ställen där historia kan 

tillgodose det intresse som uppenbarligen finns. Queckfeldt avslutar artikeln med att fråga 

vilken ”nytta” ett sådant ämne gör i ett historielöst samhälle. Dessutom, menar hon att 

historien riskerar bli till ett ”kuriosakabinett ur vilket man möjligtvis kan hämta material till 

populärvetenskap, högtidstal och en och annan historisk roman”.84 Hon menar att historia inte 

är något främmande utan något som finns runt omkring oss här och nu och att det är inte bara 

”roligt” utan nödvändigt för att vi ska förstå vår samtid och framtiden.85  

Flera artiklar, kommentarer, skrivelser, etc. stöder förslaget att förse en av Lunds 

gymnasieskolor med historieprofil. I artikeln ”Historielösheten – ett hot mot demokratin” 
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intervjuar Nino Simic några ämnesföreträdare och ett av budskapen handlar om vikten av att 

känna sitt och andras kulturarv, eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Vidare, menar 

man, att det finns en grogrund för intolerans och nedvärdering av andra samhällen i 

historielösheten, eftersom de unga då kan uppfatta vårt samhälle som det enda riktiga och 

rimliga ”och då lurar bakom hörnet rasism och misstro mot demokratin”.86 

På grund av dagens regelverk som varken tillåter lokala profileringar eller lokala 

obligatoriska kurser blev inte historieskolan av. Detta föranledde ett flertal artiklar. Stefan 

Olofson intervjuar vänsterpartisterna Gunnar Stensson och Monika Blomqvist i samband med 

motionen till Utbildningsnämnden i Lund, om att i förlängningen göra historia till kärnämne 

på gymnasiet. Enligt vänstern leder den minskade undervisningstiden i historia till att 

historielösheten breder ut sig. Det i sin tur ökar risken för spridning av irrläror, inte minst 

extremvarianter från vänster- och högerkanterna. Sverige håller på att bli ett historielöst 

samhälle, säger Stensson.87  

Tham ställer frågan om historielöshet både genomsyrar och återskapas i ett samhälle 

och om detta kanske sker i växelverkan mellan människor och till exempel skolan. Hon 

påpekar att om så är fallet har skolan ett stort ansvar.88 

Simic rapporterar i en senare artikel att lärarna i historia och samhällskunskap i Lund 

inte tänker ge upp, historia som kärnämne är det slutgiltiga målet. I artikeln intervjuas 

historieläraren Martin Martinez, som säger sig vara bekymrad över att skolan släpper ut elever 

utan medborgarkompetens, som han uttrycker det och utan allmänbildning riskerar de unga att 

hamna i suspekta politiska rörelser. Visserligen uppskattar han den senaste tidens nyväckta 

historieintresse och är positiv till en minnesdag för förintelsen. Men han är negativ till 

informationskampanjer och säger sig inte tro på vad han kallar ”kommandohistoria”. Martinez 

anser också att eleverna har en ”anekdotisk kunskap” om historia, att de vet att en viss kung 

dog av ärtsoppa, men att de ser inte sammanhangen. 89 

 

4.4  Kunskap utan sammanhang 

Förintelsen, nazismen och regeringens satsning Levande historia tas upp i många artiklar. I 

samband med den stora konferensen om förintelsen som ägde rum i Stockholm år 2000, skrev 

                                                 
86 Simic, Nino. ”Historielösheten – ett hot mot demokratin” i Arbetet 2000 09 06.  
87 Olofson, Stefan. ”Historia bör bli kärnämne” i Skånska Dagbladet 2000 06 13. 
88 Tham.  
89 Simic, Nino. ”Kämpar för historia” i Arbetet 2000 09 30. 
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Eva Queckfeldt i debattartikeln ”Väck nytt liv i historieämnet”, att det naturligtvis är viktigt 

att från svensk sida manifestera mot nazism, nynazism, främlingsfientlighet och rasism. Men 

samtidigt, påpekade hon, drar man ner på skolans historieundervisning. Dels har eleverna, 

som hon uttrycker det, ”matats med nazismen, Tredje riket och rastänkandets ohyggligheter så 

mycket att de inte kan smälta allt”.90 Hon anser att budskapet inte fungerar då det förmedlas 

utryckt ur sitt sociala, ekonomiska och politiska sammanhang. Queckfeldt menar att historia 

är vårt kollektiva minne och att det inte går att bara dra fram en enda del av den. Hon anser att 

det finns en uppenbar risk med att koncentrera alla skolans insatser till en enda del, även om 

uppsåtet är gott, eftersom eleverna kan invaggas i tron att antisemitism var något som plötsligt 

uppstod i Tyskland på 1930-talet. Syftet kan annars gå om intet eller bli en annan än vad som 

eftersträvats. Nazismen måste uppmärksammas, anser Queckfeldt, men inte som punktinsats 

eftersom då förmedlas kunskap utan sammanhang.91 

Även Ulla Ferbas är positiv till initiativet om Förintelsen och undrar också varför 

enbart vissa delar av det historiska skeendet lyfts fram och menar att en ”snuttifierad 

historiekunskap” med lösryckta delar helt saknar värde. Hon efterlyser eftertryckligen även 

samma information om som hon uttrycker det kommunismens våld och grymheter.92 Både 

Queckfeldt och Ferbas menar att denna koncentration till en enda, visserligen viktig, händelse 

kan medverka till att framtida generationer blir historielösa och menar att risken då är 

överhängande att samma misstag upprepas som tidigare generationer gjort sig skyldiga till. 

Ferbas anser att ett folk utan historia inte har någon framtid.   

Per-Ola Jacobson kallar i artikeln ”Historieämnet till debatt!” regeringens satsning på 

projektet Levande historia för kampanjhistoria. Han anser visserligen att satsningen utgör ett 

undantag i trenden att enbart prata och inget göra. Jacobson anser att det som samhället 

behöver ”i tider där larmrapporter och svarta rubriker om skolan avlöser varandra”93 är 

perspektiv och rejäla analyser. Den lilla tid som finns till hands för historieämnet tvingar 

lärare att välja bort för att hinna med, det Jacobson kallar, en ”komprimerad 

allmängodsinriktad historieundervisning”.94 

Även Linderborg och Edquist använder termen ”snuttifiering” då de talar om historia i 

kampanjform. De menar att detta försvårar snarare än förklarar förståelsen för hur samhällen 

utvecklas och leder enbart till ytliga debatter om ont och gott. De antar att syftet med 

                                                 
90 Queckfeldt, Eva. ”Väck nytt liv i historieämnet” i Sydsvenska dagbladet 2000 02 10. 
91 Ibid.   
92 Ferbas.  
93 Jacobson, Per-Ola. ”Historieämnet till debatt!” i Barometern 2001 10 30. 
94 Ibid.  
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kampanjen är att öka beredskapen för främlingsfientliga grupper i dagens samhälle. Självklart 

är det viktigt att försöka identifiera vilka mekanismer som leder till grymhet, förtryck och 

massmord, menar de, men det finns en risk att denna ”snuttifiering” snarare motverkar detta 

syfte. Detta sker, enligt Linderborg och Edquist, om man bara fokuserar på de konkreta 

skeendena utan att de sätts in i ett allmänhistoriskt sammanhang. Risken blir att nazisternas 

folkmord blir förtingligad och en symbol för den absoluta ondskan. De menar att ett utslag av 

detta är kritiken att jämföra nazisternas folkmord med andra folkmord och grymheter med 

argumenten att nazismen då skulle bli ”trivialiserat” I sammanhanget frågar de var skillnaden 

ligger om man marscherar med eller utan uniform och armbindel.95   

Queckfeldt poängterar vikten av bakgrundskunskaper, som i Tysklands fall teoretiskt 

kan förklara uppkomsten av antisemitism och att det kan ske igen. Hon betonar den förvåning 

som präglar debatten om Sveriges agerande under andra världskriget.96 Bristfälliga 

historiekunskaper är en viktig orsak till det ökade stödet för nynazistiska men även 

nykommunistiska rörelser idag, anser Jan Björklund i artikeln ”Dags att göra historia till 

kärnämne”, för den som vill vaccinera den uppväxande generationen mot odemokratiska 

irrläror, anser han vara att lära de unga historia.97 Jacobson konstaterar i artikeln 

”Historieämnet behövs!” att lärare påfallande ofta ställs mot elevers uttunnade 

historiekunskaper och att det ”minst sagt” varierande intresset för ämnet inte gör saken 

bättre.98 

 

4.5  Bristande förkunskaper 

I artikeln ”Studenternas dödgrävare” spår Kjell-Åke Modéer stora samhällsproblem då 

konsekvenserna av högutbildade ungdomars brist på perspektiv och bristen på kunskaper i 

historia och geografi börjar ge sig till känna. Han hänvisar till en undersökning gjord av Eva 

Queckfeldt där hon påvisar påtagliga brister både gällande fundamentala faktakunskaper och 

gällande historisk medvetenhet. Modéer menar att ”vår tids övertro på information och brist 

på respekt för kunskap”99 har orsakat detta. Han uppger även att dagens studenter inte hänger 
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med på föreläsningarna, bland annat hans egna, de hävdar att föreläsarna använder för svåra 

ord och inte förklarar. Det handlar om bristande förkunskaper, kunskaper de borde ha haft, 

enligt Modéer. Han menar att historieundervisningen på gymnasieskolan numera generellt sett 

endast utgörs av lösryckta kunskaper mot det tidigare längre perspektivet och påpekar att 

”[a]llt har förvärvats i en ’kurssnutt’ i gymnasieskolans individualistiska kursutbud”100. 

Modéer lät sina juriststudenter utföra ett diagnostiskt prov i rättshistoria, resultatet påvisade 

grava brister i historia. Dessa brister, menar han, är resultatet av att eleverna på gymnasiet får 

läsa vad de tycker är intressant, tidsbrist och förlegade läroböcker. Flexibilitet är dagen 

nyckelord, påpekar han och kritiserar den moderna gymnasieskolans relativa valfrihet och 

menar att eleverna väljer strategiskt. Det vill säga de väljer tillvalsämnen de har störst chans 

att få MVG i och höja chanserna att komma in på juristutbildningen än ämnen de skulle ha 

haft nytta av, enligt Modéer.101 

 

4.6  Fler perspektiv på historia som kärnämne 

Historia som kärnämne på gymnasiet har löpt som en röd tråd genom debatten. Majoriteten är 

positiva men man anser att de 50 poäng som ämnet får inte räcker. Från elevhåll är 

meningarna delade och man lägger ytterligare perspektiv på frågan. 

Kristoffer Haglund, Sveriges elevråd – SVEA, kritiserar i ett särskilt yttrande 

Gymnasiekommitténs förslag att historia ska bli kärnämne. Han åberopar elevperspektivet och 

förespråkar att eleverna själva ska kunna styra inom ramen för sin utbildning och det är 

således fel att utöka den del som inte eleverna kan påverka själva. SVEA ställer sig därför 

tveksamt till förslaget att öka kärnämnena med 50 poäng historia, utan att ta ställning till 

”huruvida historia skall vara kärnämne eller ej”.102 Även Mattias Schain från 

Elevorganisationen i Sverige kommer med ett särskilt yttrande och ställer sig inte bakom de 

förslag Gymnasiekommittén lagt. Bland annat anser de att man borde gjort upp med den 

”uråldriga” ämnesindelningen, som de anser är ett arv från forna dagar. Historia A, 

Religionskunskap A och Samhällsvetenskap A borde sammanfogas till en kurs, därefter 

kunde den brytas ner i lämpliga perioder, teman och underämnen ute på skolorna. Denna 

sammanslagning skulle leda till en bättre helhetssyn och mer ämnesövergripande studier och 

som ett första steg mot en skola där inte staten, utan professionen och eleverna avgör hur 
                                                 
100 Modéer. 
101 Ibid.  
102 Haglund, Kristoffer. Sveriges elevråd – SVEA. Reservationer och särskilda yttranden, SOU 2002:120. 
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undervisningen ska se ut, enligt Elevorganisationen. De åberopar även dem att valfriheten är 

viktig och att enligt en undersökning gjord av Elevorganisationen och Lärarförbundet, anser 

eleverna att den valfrihet som finns idag är lagom.103 

Båda elevorganisationerna får medhåll i ett särskilt yttrande från den moderate 

ledamoten Mats Gerdau. Han anser att de ämnen, kärnämnena, som är obligatoriska för 

eleverna borde minska i stället för att öka. Han menar att det skulle öka elevernas möjligheter 

att själv styra över sin utbildning. Svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, idrott och 

hälsa menar han är de ämnen alla elever behöver och att övriga ämnen borde vara valbara. 

Han ser dock inte att tiden är mogen för en sådan förändring, men att det bör gå åt det hållet. 

Båda elevorganisationerna menar att eftersom Gymnasiekommitténs förslag inte förrän nu 

blivit offentliga, är de olika förslagen inte förankrade bland elevråden och kårerna ute på 

skolorna, vilket är något man nu väntar på.104 

Angående förslaget att historia ska bli obligatoriskt intervjuar Elin Wrethov lärare och 

elever på S:t Eriks gymnasium i Stockholm, vilka välkomnar ämnet trots att det innebär 

minskning av undervisningen i något annat obligatoriskt ämne. ”Man kan inte bara leva i 

nuet”105 anser eleven Maria Pokrovskaja, som då artikeln kom ut gick på Naturvetenskapligt 

program och vid tillfället läste om den svenska demokratiseringsutvecklingen. Hon anser att 

alla borde få läsa historia och inte bara de som är intresserade. Eleven Julia Levchenka 

berättar om ett reportage hon läst som behandlade Hollywoodfilmernas gestaltning av araber. 

Oftast gestaltas de som bovar, men så är det inte, säger hon, araberna kom med mycket av den 

kunskap vi har idag. Maria anser att om man lär sig mer, får man även fler saker att skratta 

åt.106 
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5  ANALYS OCH DISKUSSION  

Vad skall vi då med historia till? Vad har ämnet att göra i skolan? Finns det en verklig nytta? 

Vad i så fall? Eller är det som jag skrev i inledningen och som en representant från en av 

elevorganisationerna säger, ett arv som följt med från forna dagar? Eftersom arbetets omfång 

omöjliggjort en finkamning av debatten och min inriktning har varit på dess större teman, kan 

jag inte vara säker på om det resultat jag fått fram speglar den på ett rättvist sätt. Men jag 

anser att resultatet mycket väl kan betraktas som en tendens.  

På det stora hela kan jag inte se någon större meningsskiljaktighet vare sig mellan 

debattörerna och mellan debattörerna och den historiedidaktiska litteraturen. Jag ser debatten 

som en manifestation över att historieämnet behövs och inte om den behövs. Min uppfattning 

är att den har tjänat till att ta till krafttag för att det är dags att göra något konkret. I första 

hand riktar sig debatten från ämnesföreträdare och andra ”sympatisörer” till de styrande, men 

även inom de politiska leden har röster höjts åt samma håll. Med förstärkning av regeringens 

initiativ att dra upp Förintelsens fasor till ytan och kampanjen Levande historia, har 

historieämnet fått uppmärksamhet och dess nytta i skolan diskuterats. Tillsvidare har detta 

medfört att historieämnet från och med höstterminen 2006 blir kärnämne på gymnasiet, vilket 

ett flertal hoppas ska bli det första steget för att utöka ämnets plats i skolan, utrymmesmässigt 

och betydelsemässigt. Med utgångspunkt i mitt eget intresse av historia sällar jag mig till 

denna skara, eftersom både den egna och den större historien har lärt mig mycket, bland annat 

att ingenting är nytt under solen, det vill säga att historien tenderar att upprepa sig. Det är 

oerhört stimulerande att tänka att vi människor kämpar med samma problem och känslor nu 

som då, det är bara rekvisitan som förändras.     

Den historiedidaktiska litteraturen betraktar ämnet historia som en bas, en förutsättning 

för att förstå den tid vi lever i, man har till och med nämnt att ämnet är det viktigaste 

redskapet för detta ändamål. Utan kunskaper i historia går det rent konkret inte att förstå 

varför allting blivit som det blivit. Historiedidaktikerna kopplar dåtiden med nutid och länkar 

vidare till framtiden samt till det egna och omgivningen, i stort och smått. Denna förståelse 

kallas för historiemedvetande, vilket i regel betraktas som historiedidaktikens centrala 

begrepp. Jag konstaterar att debatten söker en djupare mening för historieämnets del då man 

menar att ämnet måste bredda perspektiven. En debattör talar om att ”öppna ämnet”. Detta är 

helt i enighet med det historiedidaktiska perspektivet, som enligt Klas-Göran Karlsson 
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fungerar som den historiska kommunikationen.107 Enligt min mening har historieämnet 

oändliga dimensioner, vilket är stimulerande och ger mersmak.  

Alla debattörer är överens om att det historiska stoffet ska sättas i ett större 

sammanhang. Det som sker sker inte utan orsak, inte heller utan att inverka på något. Hos 

många debattörer har Förintelsen blivit ett exempel på en historisk händelse som kan ge 

lärdom, men samtliga säger bestämt ifrån att den inte får behandlas isolerat. Det är emellertid 

vad man kritiserar regeringen för att ha gjort med sitt initiativ Levande historia. Det råder 

odelad enighet över att de nazistiska illdåden ska uppmärksammas, men de måste 

ovillkorligen sättas in i ett större sammanhang. Eva Queckfeldt menar att risken är stor att 

eleverna annars tror att nazismen plötsligt uppstod i Tyskland under 30-talet och att det inte 

kan hända igen.108 Med ett större sammanhang vill jag för egen del inte enbart syfta på de 

politiska, sociala och psykologiska sammanhangen som omgärdar specifikt Förintelsen, utan 

även mekanismer i allmänhet som kan utlösa sådana beteenden.    

Regeringens initiativ har i debatten kallats ”kampanjhistoria” och ”snuttifierad 

historiekunskap”. Man varnar för att detta förfaringssätt kan medverka till att diskussionen om 

Förintelsen enbart handlar om det onda och det goda, där nazismen får stå som symbol för 

absolut ondska. Linderborg och Edquist menar att syftet att motverka främlingsfientlighet då 

går förlorat och eftersom detta var den absoluta ondskan så kan det inte hända igen. Därför 

måste det sättas in i ett större perspektiv så att eleverna förstår att det inte är någon skillnad på 

om man har rasistiska åsikter med eller utan uniform och armbindel.109  

En annan aspekt på debatten om Förintelsen som jag upplever intressant, är den att 

eleverna ”matas med nazismen”, som Queckfeldt uttrycker det. Eleverna riskerar att avtrubbas 

av ohyggligheterna på grund av att de blir för mätta på det och att de då inte kan smälta allt 

utan slår det ifrån sig eller vänjer sig vid det i stället. Debattörerna kritiserar även att så 

mycket uppmärksamhet fokuseras på denna enda del av historien, vilket kanske bidrar till att 

andra viktiga historiska teman utesluts eller som jag nämnt ovan, att man återigen missar 

sammanhangen. Enligt min erfarenhet både som trebarnsmor och lärarkandidat är Förintelsen 

ett stående tema ute på skolorna och bearbetningen av den sker på olika sätt, ofta i 

utställningsform och/eller en temavecka. Jag anser att ämnet är viktigt men även oerhört 

känsligt, då det betraktas som ett slags kollektivt trauma. Faktum är att åtskilliga massakrer av 

samma densitet har ägt rum, men inte lika utstuderade och vissa varken tidsmässigt eller 
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geografiskt nära oss. Min avsikt är inte att förringa de nazistiska grymheterna, tvärtom så 

anser jag att Förintelsen absolut måste uppmärksammas, men att den får dubbel betydelse om 

den kan användas som utgångspunkt även för andra diskussioner. Jag vill i högsta grad hålla 

med de debattörer som anser att skolan är den plats där frågor som Förintelsen ska bedrivas, i 

stället för att fristående forum ska göra det. Annars kan man ju ställa frågan vilken typ av 

historieundervisning skolan skall bedriva, eller om skolan ska bedriva historieundervisning 

alls, vilket även några debattörer undrat. Diskussionen om Förintelsen är komplex och 

intressant, men varken uppsatsens utrymme eller dess syfte tillåter vidare utvikning. 

Projektet Levande historia kom bland annat att utlösas av debatten om historielöshet. 

Flera debattörer menar att Sverige håller på att bli ett historielöst samhälle och att detta utgör 

ett hot mot demokratin, man menar att här har skolan ett stort ansvar.110 Enligt Klas-Göran 

Karlsson är ingen historielös, alla har någon grad av historiemedvetande och mer eller mindre 

kvalificerat.111 Jag funderar i samband med detta om det kanske beror på hur medveten man är 

att man har en historia och vilken eller vilka historier man har. Lärarens uppgift bör således 

vara att locka fram historiemedvetenhet, samt till att utveckla densamma, vilket också 

Karlsson är inne på. Enligt Queckfeldt är det lättare att ett medvetande uppstår om det står i 

nära anknytning till ett ”då”. Ju längre bort man kommer i historien ju svårare är det att 

identifiera sig med händelsen.112  

En intressant aspekt som Per-Anders Holkers lade fram och som fick mig att tänka till 

var jämförelsen mellan Balkankrigens fasor och de känslor som ännu, men rejält avmattade, 

existerar från dansk sida efter den svenska belägringen av Köpenhamn för trehundrafyrtio år 

sedan.113 Att jämföra olika skeenden över tid och med det nära eller det kända, är en bra 

metod. Det förankrar historiska händelser i den egna föreställningsvärlden och på så sätt ökar 

förståelsen, enligt debattörerna. Spontant kommer jag att tänka på hur känslorna kan blossa 

upp och uttryckas på kvällspressens löpsedlar då en ishockeymatch mellan Sverige och 

Finland ska gå av stapeln, tonen är skämtsam men jag läser in blodigt allvar och stor prestige. 

Jag syftar på Sveriges och Finlands relation historiskt och att känslorna sitter kvar och 

kommer till utryck på detta sätt. Det är intressant att tänka att det kan vara samma känslor 

som kommer till uttryck i Balkankrigen, dock mycket mer brutalt och ödesdigert. Kanske drar 

jag det för långt då jag menar att detta även kan appliceras på närmare företeelser, som till 
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exempel de heta och ofta aggressiva känslorna inför ett fotbollsderby. Eller kanske är det ett 

bra grepp, som ökar historiemedvetandet, att låta eleverna själva avgöra om så är fallet.  

Åsa Linderborg och Samuel Edquist anser att studier av historiska händelser bland 

annat kan ge fler tolkningsperspektiv på samtiden, samt att man kan lära att allting ständigt 

förändras. De kallar det vanliga argumentet ”vi måste veta varifrån vi kommer för att veta vart 

vi är på väg” för en klyscha.114 Jag kan hålla med om Linderborgs och Edquists kritik, men på 

de grunder att man alltid ska ha ett distanserat förhållande till formuleringar så att är 

medveten om vad de står för. Men framför allt för att undvika stagnation och förhindra att de 

blir innehållslösa. Då är det fritt fram att använda ”en klyscha”, enligt min mening.  

Kritiken har varit massiv mot nedskärningarna som ämnet successivt blivit utsatt för, 

tidsmässigt men även innehållsmässigt. Trots det stora historieintresse som vuxit fram i 

samhället har trenden inte varit densamma på skolans område. Detta förhållande har flera 

debattörer reagerat emot och man menar att det ökade intresset visar att ämnet både är viktigt 

och att människor är intresserade av det. Kritiken har riktat sig mot regeringen som man 

kritiserat för att ha skapat ett ”kulturellt kalhygge” och att dagens skola producerar ”historiska 

analfabeter”. Diskussionen om tänkbara motiv för nedskärningar är intressant ut flera 

aspekter. Thomas Magnusson anser att det handlar om trender och tendenser och att New 

Age-rörelsen med, vad jag förstår, sin nyandlighet riktat blickarna mot utveckling inåt. Men 

vad som kanske är mer intressant är synen på historia som ”överklassämne” kan sitta så djupt 

rotad. Magnusson uttalar även farhågor om att den uppmärksamhet historia får idag kanske är 

en trend. Slentrianmässigt kanske man associerar ämnet till uppradade årtal och kungalängder 

och kopplar det till nationalism och hjältedyrkan. Men som jag tidigare nämnt är ämnet 

komplext och handlar bland annat om identitet på flera plan. Detta kan ta sig i uttryck på flera 

sätt, där bland annat det nationalistiska eller romantiska är ett. Jag tänker här på de olika 

rollspelsföreningarna, TV-programmet Riket115 och det svenska folkets tendens att kalla sig 

vikingar. Den viktigaste frågan i detta sammanhang är väl bara vad syftet är. Magnusson och 

även Per-Ola Jacobson är inne på att historieämnet även trängts undan av för samhället mer 

praktiska och ”nödvändiga” kunskaper som gynnar utvecklingen, till exempel teknik, 

naturvetenskap och medicin. Tanken är rimlig, enligt min mening, med tanke på att den är 

sprungen ur efterkrigstiden där framtiden på ett förklarligt sätt var i fokus, men dagens 

samhälle måste anpassas efter sina förhållanden.   

                                                 
114 Se kapitel 4.2 
115 Se kapitel 1 



 34

Förslaget från skolminister Ingegerd Wärnersson, att ämnena historia, samhällskunskap 

och religion på gymnasiet skulle slås samman till ett nytt kärnämne, byggt kring skolans 

värdegrund, kritiserades eftersom det sågs som en ytterligare nedskärning.116 Då 

Gymnasiekommitté 2000 lade fram sitt betänkande ansåg man emellertid att varje ämne 

skulle synliggöras var för sig som separata kärnämnen, vilket välkomnades, dock inte av alla. 

Min iakttagelse är att det här finns två större perspektiv, dels ett vuxenperspektiv och dels ett 

ungdomsperspektiv. Från vuxenhåll diskuterar man som framgått nödvändigheten med 

historien som läromästare och man beklagar att historieämnet endast får 50 poäng. Risken 

anses stor att historieundervisningen blir en ”racerbana” utan djup, eller att abstraktionsgraden 

blir för hög på grund av att mycket ska avhandlas på kort tid, vilket skulle bli lika med noll.  

Utifrån vuxenperspektivet handlar det till viss del om fostran, som jag ser det, även om 

man som vuxen förmodligen också kan utvecklas av ett ökat historiemedvetande. Det mest 

intressanta är ungdomsperspektivet, där man från elevorganisationerna beklagar att ämnet 

blivit kärnämne och åberopar valfriheten. Det finns naturligtvis substans i detta, men Frågan 

är bara vem eller vilka som har kunskaper att avgöra vad som ska finnas att välja mellan. 

Kristoffer Haglund och Mattias Schain, från de två elevorganisationerna, tar inte ställning till 

huruvida ämnet ska vara kärnämne utan sätter valfriheten främst och anser att 

gymnasiekommittén borde ha gjort upp med nuvarande ämnesindelning, som enligt Shain är 

ett arv från forna dagar. Historia, religion och samhällsvetenskap borde ha sammanfogats till 

ett ämne. Det framgår inte vari skillnaden ligger mellan detta förslag och den tidigare 

sammanslagningen av ämnena till ett SO-block. Förövrigt ligger det redan på de olika 

skolorna att inom vissa ramar förhålla sig relativt fritt till innehållet. Motiveringen skiljer sig 

inte heller åt från den tidigare, då man vill få helhetssyn och ämnesövergripande studier.117 

Kanske ligger skillnaden i att detta är gymnasiet och att lärare skall anses kompetenta att 

själva och tillsammans med eleverna bryta ner detta block till lämpliga teman. 

Elevorganisationen menar att detta skulle vara ett första steg mot minskad statlig styrning. 

Men ingen regel utan undantag då Riksdagsledamoten Mats Gerdau menar att antalet 

kärnämnen borde minskas istället för ökas för att eleverna själva ska få styra över sin 

utbildning. Men han anser att tiden inte är mogen för en sådan utveckling.118 Återigen kan jag 

åberopa att ingenting är nytt under solen. 

                                                 
116 Se kapitel 4.1 
117 Se kapitel 4.6 och 2 sid. 8. 
118 Se kapitel 4.6 och 2 sid. 9 f. 
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Modéer är kritisk till gymnasieskolans relativa valfrihet och menar att eleverna tenderar 

att välja strategiskt och väljer ämnen de har störst chans att få MVG i och det som intresserar 

dem mest, istället för ämnen de behöver som förkunskaper för vidare studier. De redan 

bristfälliga kunskaperna blir bara alltmer bristfälliga då de på så sätt halkar efter i flera led.  

Skillnaderna mellan vuxenperspektivet och ungdomsperspektivet är intressant, enligt 

min mening. Båda perspektiven är lika viktiga och lika riktiga och båda måste få göra sig 

gällande. En tanke är att eleverna kanske bör lita på att vuxna har kunskap och erfarenheter 

och därför har vissa insikter om vad uppväxande människor kan tänkas behöva. Men de vuxna 

måste också lyssna på eleverna och ständigt föra diskussion bland annat för att inte stagnera i 

sin egen utveckling. Men framförallt inte missbruka historien i sin iver att fostra, genom att 

övertala eleverna till de ”rätta” tankarna.119 Det är en balansgång och skillnaden är hårfin.   

Det har inte figurerat så många elever i debatten, men den spännvidd inom elevgruppen 

som jag anser debatten ändå indikerar, fascinerar mig. Jag tänker på elevorganisationernas 

argument och gymnasieeleverna Maria Pokrovskajas och Julia Levchenskas argument. Maria 

och Julia anser att alla borde läsa historia för att man lär sig hur saker och ting verkligen 

förhåller sig och lär man sig mer så får man även fler saker att skratta åt, vilket är väl en 

infallsvinkel så god som någon, enligt min mening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Se kapitel 3.4 
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6  SLUTKOMMENTAR 

I skrivandes stund basunerar TV:ns nyhetsutsändning ut att elever behöver mer ekonomi på 

skolschemat för att göras mer rustade att klara vardagen och livet.120 Även röster har höjts för 

att återinföra barnkunskap för att stärka framtidens föräldrar. Dessa kunskaper är viktiga och 

nödvändiga baskunskaper och säkert finns det fler ämnen med samma tyngd. Svårigheten är, 

som jag ser det, inte att hitta argument för ämnen och nödvändiga kunskaper, utan att sortera 

ut dem som ska rymmas inom den nioåriga grundskolan och det treåriga gymnasiet. Annars är 

risken den att kommande generationer får gå åtskilliga fler år än vad dagens ungdomar gör.  

Slutligen kan jag konstatera att jag fått argument som styrker min uppfattning att 

historia är viktigt och att jag således kan bemöta de elever som ifrågasätter ämnet. Jag anser 

även att jag kan argumentera för att innehållet i historieämnet ger lika mycket kunskap för 

livet som samarbetet kring det. Man brukar ju säga att ”man lär för livet” och ”man lär så 

länge man lever”, men även ”att man lär av sina erfarenheter”. Jag undrar om det finns något 

annat ämne som bättre matchar detta än historia, som ju är både vår egen och vår kollektiva 

erfarenhet, jag avslutar därför med Nietzsches ord ”Livet behöver historia för att fungera”.  

 

                                                 
120 SVT Aktuellt 05 05 30. 
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