
 
Att skriva en motion 
 
En motion byggs upp enligt en enkel mall och består av: 

• en tydlig rubrik 
• namn på motionären 
• en kort brödtext som beskriver 

o bakgrunden till problematiken 
o en kort argumentation 

• avslutning med förslag till beslut formulerad i en eller flera att-satser 
 
 
Exempel på motion från LRs kongress 2000 
 
 
Motion nr 163  
 
Angående: Gör historia till ett kärnämne på gymnasiet  
 
Motionär: Jonas Nordenfelt, lokalombud i Mönsterås  
 
Jag förstår inte varför historia inte är ett kärnämne i dagens gymnasieskola. Detta är för mig 
obegripligt; inte minst med tanke på att politiker ofta betonar vikten av historiska kunskaper 
(t.ex. riksdagens projekt om förintelsen, ”Levande historia”). Att ha en historisk insikt i olika 
sammanhang och problem är inte minst viktigt för våra ungdomar, bland annat i kampen mot 
anti- demokratiska och rasistiska rörelser.  
 
Yrkande: Jag föreslår därför för kongressen  
att LR ska verka för att historia blir ett kärnämne på gymnasieskolan.  
 
 
 
Vad hände?  
Kongressens utbildningsutskott behandlade motionen och lade till följande yrkande:  
Att historia A + B skall vara karaktärsämne på SP-programmet.  
 
Kongressen biföll motionen med utskottets tilläggsyrkande.  
 
LRs förbundsstyrelse har varit mycket aktiva i remissarbetet kring den nya gymnasieskolan 
och bland annat framfört vikten av att historia ska bli ett kärnämne. Detta arbete har givit 
resultat. Gymnasiekommittén föreslår i sitt betänkande SOU 2002:120 att gymnasieskolan ska 
ha: ”samma kärnämnen som i dag med samma omfång som i dag, men med tillägg av en kurs 
i historia på 50 gymnasiepoäng. Historia bör huvudsakligen ha två syften. Dels skall ämnet ge 
en bakgrund till förståelsen av vår egen tid, dels skall ämnet ge vissa insikter i kritiskt 
tänkande och granskning av uppgiftskällor.  
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