
  
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete för ämneslärarexamen 
Grundnivå 2 

 

Historia utanför skolan 

 

Historiekonsumtion bland ett urval av niondeklassare år 2017 

Författare: Sven Melander 

Handledare: Peter Reinholdsson 

Examinator: Lars Båtefalk 

Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 

Kurskod: PG2066  

Poäng: 15 

Examinationsdatum: 20180112 

 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen 
sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Där-
med ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Da-
larna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 



  
 

2 
 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  

 

Abstract: 

The purpose of this paper is to establish the level of interest in history amongst a sample of 
Swedish 15 year olds, how it is expressed in their daily lives and the pattern of their con-
sumption within popular culture. It also aims to find out to what extent the pupils’ interest in 
history and use of history in their daily activities outside school has any impact on their in-
terest in history as a school subject and whether or not it affects their grades in that particu-
lar subject. This is done through a gender perspective in which boys and girls are compared. 
Furthermore, it does to a certain degree allow a geographical perspective to be applied since 
four schools participated in this study from different parts of Sweden. This was a quantita-
tive online study surveying 176 students from four schools. 
 

 

Nyckelord: Use of history, Consumption of history, Popular historical material.  
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Inledning 

I denna del har jag för avsikt att motivera varför jag har valt historiekonsumtion som fokus 

för detta examensarbete samt få reflektera över kontrasterna mellan den akademiska synen på 

historia samt den dåtid som förmedlas utanför skolan i populärkultur. 

Historia är i Sverige ett obligatoriskt ämne i grundskolan och studeras fram till eleverna går 

ur nionde klass och påbörjar gymnasiet. Dess syfte, innehåll och kunskapskrav regleras i Lä-

roplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (2011). Där dikteras vad svenska grund-

skoleelever ska lära sig och vad undervisningen skall leda till. I historieämnets syftesdel 

nämns fyra förmågor som utgör kärnan för historieundervisningen. Den tredje av dessa, vilket 

är att ”[eleven ska] reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sam-

manhang och utifrån olika perspektiv”
1
 är vad som i första hand fångar mitt intresse. Begrep-

pet som vi i dagligt tal använder för detta är ”historiebruk ”. Hans Nyström, Lars Nyström 

och Örjan Nyström definierar begreppet i sin bok Perspektiv på historien , historiebruk och 

historievetenskap på följande sätt:”[Historiebruk] syftar på alla olika sätt vi använder oss av 

det förflutna. Det kan gälla inom politik och samhällsdebatt men även inom exempelvis re-

klam.
2
 ” 

Historiebruk blir med andra ord när vi gör historia till ett redskap i vårt dagliga liv. Det finns 

egentligen inga gränser för hur historia kan användas. Allt från dagligt tal, dator och TV-spel 

till böcker och tidningar innehåller referenser och behandlar historia. Dåtid är på så sätt inte 

enbart förbehållet den akademiska världen utan konsumeras av människor i vardagslivet. 

Detta fenomen, vilket vi kallar historiekonsumtion, är vad jag kommer att fokusera denna 

studie på. 

I populärkulturen, såsom datorspel, böcker eller populärvetenskapliga magasin får det för-

gångna ett eget liv och en annan bild målas upp. Den bild av historien som då uppstår i bru-

karens sinne skiljer sig inte sällan från den som förmedlas i skolan. Där finns inga läroplaner 

som dikterar innehåll och syfte utan människan väljer den historia som behagar henne. På så 

sätt har den akademiska historien fått konkurrens av en populärhistorisk dito. 

I sin bok Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture 

beskriver historikern Jerome de Groot hur akademiska historiker inte längre har ensamrätt på 

historia i och med att kulturella yttringar såsom tidskrifter, datorspel och filmer även behand-

lar ämnet. 

The academy no longer has a monopoly on historical knowledge, and the leeching of 

authority away from it demonstrates that an entirely new way of thinking about histo-

ry and formulating approaches to it – as Samuel’s ‘social form of knowledge’ – 

might be necessary.
3
 

Det är just detta populärvetenskapliga, icke-akademiska bruk av historia, som fångar mitt 

intresse. Det finns en kontrast mellan å ena sidan historia som ämne i våra skolor och univer-

sitet och högskolor, samt den som konsumeras i form av populärkultur. Detta behöver dock 

inte betyda att dessa båda på något sätt motarbetar varandra, utan kan leva i symbios och dra 

nytta av varandras existens. 

 

                                                           
1
 Skolverket, Läroplan för Grundskolan förskolan och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016), s.196 

2
 Nyström, H, Nyström, L, Nyström Ö, Perspektiv på historien , Historiebruk och historievetenskap, s.12 

3
 de Groot, Jerome. Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture, s. 311, Tay-

lor and Francis. Kindle Edition. 
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Till exempel är det min tro att populärkulturens förmåga att göra historia färgfull, estetisk och 

tilltalande är något som väcker ungdomars intresse vilket förhoppningsvis resulterar i ökat 

intresse för akademisk historia. Likaså kan historiker på landets högskolor och universitet 

förmedla kunskap vilket i sin tur inspirerar tidningar, datorspel och filmer.Min förhoppning 

är att med denna studie kanske kunna bidra till att länka samman akademisk och populärve-

tenskaplig historia genom att ge mer inblick i hur den tar sig uttryck. Historieintresset finns 

inte sällan där hos eleven, men kanske skiljer det sig beroende på var i landet man bor, eller 

beroende på könstillhörighet. Att reda ut dessa konsumtionsmönster samt se om det finns 

några tydliga band till hur eleven presterar i skolämnet historia är vad jag önskar göra i denna 

studie. Det skulle kunna komma alla historieintresserade till gagn, både de som till vardags 

arbetar på våra lärosäten och skolor samt de vanligt historieintresserade. 

 

Syfte och frågeställningar 

Vad denna studie syftar till är att undersöka skillnader i hur ett större urval femtonåringar 

konsumerar historia samt utröna hur pojkar och flickor bland dessa skiljer sig åt i sin histo-

riekonsumtion. Slutligen har jag funnit det intressant att titta på om det finns något samband 

mellan deras historiekonsumtion på fritiden och relation till deras betyg i historia i skolan, 

samt hur intresserade de faktiskt är av historieämnet i och utanför skolan. 

 

Följande frågeställningar har jag valt för att besvara undersökningens syfte: 

 Hur intresserade är urvalet av femtonåringar av historia i vardagslag? 

 Hur intresserade är niondeklassare av historia i skolan? 

 Vilken typ av historia konsumerar eleverna utanför skolan och i vilken form konsu-

merar de historia? 

 Skiljer sig  flickors och pojkars konusumtion av historia åt? 

 Finns det några samband mellan historieintresse, historiekonsumtion och elevens be-

tyg i historia? 

 

Teoretiskt ramverk 

För att kunna tolka det empiriska material som tagits fram för denna studie krävs att vi först 

och främst frågar oss vad historia är och reder ut begreppen. Begreppet historiebruk vilket i 

korthet innebär hur det förflutna används i olika syften blir relevant här. Det finns, menar 

Klas-Göran Karlsson, sju olika former av historiebruk; vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, 

icke-bruk, politiskt pedagogiskt samt kommersiellt.
4
 

Det är tre av de nämnda formerna som kommer vara aktuella i denna studie, vilka är veten-

skapligt historiebruk som innebär historia i sin akademiska form och som bedrivs på högsko-

lor och universitet, samt kommersiellt och existentiellt historiebruk. Den kommersiella histo-

riekonsumtionen är i grund och botten historia som  syftar till att avsändaren tjänar pengar. I 

den kategorin vill jag foga in historia i form av populärvetenskapliga tidskrifter, datorspel 

samt i viss mån dokumentärer. Det tredje är det existentiella historiebruket, vilket tjänar till 

att förstärka en identitet. Dessa tre former går ofta i varandra och populärvetenskaplig historia 

kan vara vetenskaplig, kommersiell eller existentiell. Exempelvis kan bruket av datorspel 

med historiskt tema visserligen vara kommersiella, men kan trots det tjäna som verktyg för de 

som vill använda historia i existentiellt syfte. Av det skälet är det intressant att titta på just hur 

                                                           
4
 Karlsson, K-G, Zander, U, Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, s. 59 
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femtonåringar använder historia. Deras konsumtion kan med hjälp av Karlssons begrepp ges 

innebörd. 

Karlsson beskriver även ”nedsippringsteorin”, vilket i korthet beskriver relationen mellan den 

akademiska historien och den som elever möter i skolan. De rön som historiker gör förmedlas 

genom skolor och ”sipprar ner” till elever och därmed till samhället i stort.
5
 På så vis drar 

även allmänheten nytta  av historikernas arbete om än i enklare form och ett vetenskapligt 

historiebruk förmedlas på så sätt till elever. 

Vad gäller relationen mellan den vetenskapliga historien och den existentiella är relationen 

inte helt okomplicerad. Detta skildrar Klas-Göran Karlsson när han beskriver Nietzsches tan-

kar om historia som vetenskap kontra historia som livsbehov.
6
 Nietzsches  

tankar om historia och hur vårt behov av historia är intressanta när historia i skolan och histo-

ria som livsbehov ställs mot varandra. Om detta skriver han i sin bok Von Nutzen und Nach-

teil der Historie für das Leben. För Nietzsche finns det tre typer av sätt att använda historia; 

monumentalt, antikvariskt och kritiskt. De har samtliga både positiva och negativa sidor. 

History is necessary to the living man in three ways: in relation to his action and struggle, his conservatism and 

reverence, his suffering and his desire for deliverance. These three relations answer to the three kinds of history- 

so far as they can be distinguished-the monumental, the antiquarian, and the critical.
7
 

Monumental historia är den sort som inspirerar andra att göra storslagna saker. Storslagna 

saker och personligheter inspirerar oss och ger oss en vilja att upprepa vad de gjort. Det får 

oss att själva vilja bli storslagna. 

It is the knowledge that the great thing existed and was therefore possible, and so may be possible again.
8
 

Antikvarisk historia har ingen ambition att inspirera utan är endast till för att ta reda på mer 

om svunna tider. Den kan visserligen få folk att hitta sina rötter, men blir lätt för akademisk 

och samlar saker mest för samlandets skull utan något större syfte. Den kritiska historien ser 

däremot inte historia  som någonting positivt, utan förkastar den för att kunna skapa någon-

ting nytt. 

Med hjälp av Nietzsches begrepp monumental historia kan man se konsumtionen och bruket 

av historia som ett sätt för individer att finna inspiration och glädje. Spelfilmer, historiska 

datorspel och dokumentärer handlar allt som oftast om just det iögonfallande. Andra världs-

kriget med dess kamp mellan ont och gott, eller porträtt på härförare eller framgångsrika 

människor plockade ur historien är ett tecken på att mycket av den historia som förekommer i 

filmer och spel är monumental. 

Sett ur det perspektivet är ungdomars konsumtion av historia via populärkultur, museibesök 

eller samtal med släktingar ett sätt att återta historien och hitta inspiration från den. Genom 

att bruka historien utanför skolan kan både ungdomar och äldre förändra den och göra den till 

sin och fly från historien i skolans regi. Därför är Nietzsche relevant när vi tittar på hur ung-

domar konsumerar historia. 

Just det faktum att populärkulturen inte ger utrymme för de små händelserna eller det vardag-

liga från förr utan riktar blickarna mot personligheter, krigshistoria och ledargestalter är 

någonting historikern Robert Toplin Brent noterar och på följande sätt: 

                                                           
5
 Karlsson, K, Histoirien är närvarande:  Historiedidaktik som teori och tillämpning, s.33 -34 

6
 Karlsson, K-G, Zander, U, Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, s, 56-57 

7
 Nietzsche, F. The Use and Abuse of History (Kindle Locations 468-469). Kindle Edition. 

8
 Nietzsche, F. The Use and Abuse of History (Kindle Locations 146-147). Kindle Edition 
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Films often fall short as educational tools. Many documentaries and docudramas on television focus on person-

alities and treat almost all historical issues in terms of struggles of specific individuals. Television also favours 

military history, featuring numerous programs about men at war. Social, economic, and intellectual history, by 

contrast, receive much less attention. Television gives relatively little exposure to ideas or to the broad imper-

sonal forces that need study in any assessment of historical developments.
9
 

Toplin beskriver många dokumentärfilmers tillkortakommanden när den används som red-

skap för att lära ut historia i skolan. För detta passar den inte alltid. Dess fokus på personlig-

heter eller det faktum att den är monumental gör att den inte passar in i det moderna klass-

rummet. Detta illustrerar kontrasten mellan historia i skolan och den utanför. 

 

Man kan då fråga sig om historia som populärkultur och och historia som skolämne inte kan 

förenas. Karl-Göran Karlsson beskriver hur historia inom populärkulturen ”anpassas till en 

historiekulturell kontext”.
10

 Historien måste med andra ord anpassas till den publik som kon-

sumerar den och dess rådande värderingar. Dessutom ska det passa inom ramen för det me-

dium i vilket det publiceras. Karlsson nämner exempelvis ”det lyckliga slutet”, som i spelfil-

mer ofta förutsätts för att det ska bli ett bra och fängslande narrativ.
11

 På så sätt ser vi hur 

historia som skolämne eller som akademiskt ämne måste ändras för att passa in i populärkul-

turen. 

 

Å andra sidan kan man hävda att trots de många invändningarna bör de positiva effekterna av 

historiekonsumtion inte underskattas. Som historikern Eva Queckfeldt skriver så finns san-

ningar även i litterära verk såsom  Margaret Mitchells Borta med vinden eller Leo Tolstoys 

Krig och Fred. Dessa ger historisk kunskap, men den kan inte stå på egna ben. De tjänar 

främst som ”aptitretare” för att skapa intresse för historia. Ett intresse som sedan spiller över 

mot historia som akademiskt ämne.
12

 

 

Metod 

Som metod för denna studie har jag valt kvantitativ textanalys. Detta eftersom jag avser att 

mäta trender och jämföra ett större antal informanter snarare än att ta reda på vilka olika sor-

ters historiebruk som förekommer. 

 

Det empiriska underlag som används för för att besvara de tidigare nämnda frågorna är  en 

enkätundersökning utformad för att kartlägga i vilken utsträckning ungdomar konsumerar 

historia, och i vilken utsträckning de uppskattar ämnet. Enkäterna riktade sig till enbart fem-

tonåringar, eftersom det för elever yngre än femton år krävs målsmans godkännande för att få 

fylla i en enkät. Enkäten skapade jag online med det digitala verktyget Google Forms, vilket 

möjliggjort för uppgiftslämnaren att fylla i enkäten med hjälp av sin dator, laptop eller 

smartphone. Resultaten fick jag automatiskt på Google Forms i samma stund som uppgifts-

lämnaren slutförde enkäten. Fördelarna med en digital enkät var många. Främst blev de lätta 

att tyda vilket syntes genom att inga enkätsvar behövde kastas på grund av skrivstil som var 

omöjlig att läsa. Inte heller har kryss uteblivit eller hamnat mellan två ikryssningsrutor. Skä-

let till det är att programmet påminner uppgiftslämnaren om att fylla i alla frågorna och inte 

hoppa över någon fråga om inte annat anges. Metoden förenklade och förbättra arbetet med 

att bearbeta det empiriska materialet eftersom mycket lite manuellt arbete behövdes. Från 
                                                           
9
 Brent Toplin R, History on Television: A Growing Industry, The Journal of American History, vol 83, nr 3 (Dec 

1996), s.1111 
10

 Karlsson, K-G, Zander U, Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, s.68 
11

 Karlsson, K-G, Zander U, Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, s.68 
12

 Queckfeldt E, Det var en gång..., i Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, s.89 
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Google Forms har datan kopierats till Microsoft Excel och därefter till SPSS som är en mjuk-

vara för statistisk analys. Med hjälp av SPSS har jag kunnat skapa diagram och nya variabler 

och därmed kunna jämföra på ett enklare sätt. SPSS har även en funktion som markerar celler 

med särskilt höga resultat jämfört med andra. 

 

Jag valde att skapa ett flertal olika grupper beroende på betyg, historieintresse, historiein-

tresse i skolan, kön och vilken kommun skolan ligger i. För historieintresse i och utanför sko-

lan grupperades uppgiftslämnarna beroende på på hur mycket de tycker om historia på en 

skala mellan 1-10. Gruppen ”1-3 räknas som de ointresserade”, ”4-7 de ganska historieintres-

serade” och 8-10 ”de mycket intresserade.” Likaså grupperades eleverna beroende på deras 

respektive betyg i historia enligt följande; Betyg E- F är ”lågpresterande”, D-C ”medelpreste-

rande” samt betyget A-B ”högpresterande” På varje fråga i enkäten har har jag grupperat sva-

ren utifrån dessa kategorier. 

 

En annan fördel med de digitala enkätsvaren är att uppgiftslämnaren automatiskt anonymise-

rats, utan möjlighet för mig att kunna identifiera denne. Att kunna identifiera uppgiftslämna-

ren var för ändamålet varken nödvändigt eller önskvärt. Den digitala enkäten har även möj-

liggjort att inkludera skolor som legat långt bort geografiskt i studien utan att enkäterna be-

hövt skickas med post eller att jag själv behövt resa till skolan i fråga och delta  fysiskt när 

eleverna fyllde i enkäten. På så sätt har jag kunnat få enkätsvar från skolor från olika delar av 

landet vilket gjort den mer tillförlitlig och omfattande. Skolorna har därför på egen hand ut-

fört undersökningen, efter att jag givit tydliga instruktioner till rektorer och lärare om tillvä-

gagångssättet. 

 

Totalt har fyra skolor deltagit i studien. Dessa ligger i Smedjebackens kommun, Kungsbacka 

kommun, Motala kommun samt Uddevalla kommun. En av dem är en friskola. Övriga tre är 

kommunala skolor.  Två av skolorna har hade jag personliga kontakter med vilket fick mig att 

kontakta just dem. Övriga två fick jag kontak med genom ”cold calling”. Ett antal rektorer 

ringdes då upp under två dagar och de tillfrågades om de kunde tänka sig att låta niondeklas-

sare över femton år delta i denna undersökning. Kontakt med rektorn och SO-lärare etablera-

des därefter och länken till undersökningen skickades till dem. De erbjöds att se enkäten in-

nan och de fick möjlighet att framföra synpunkter på frågorna vilket ingen av dem hade. 

 

Totalt har 183 elever valt att svara på enkäten. Av dessa är det god fördelning av pojkar och 

flickor. 85 elever har angett att de är flickor och 83 har angett att de är pojkar. Övriga har inte 

velat säga om de är pojkar eller flickor. Av dessa har sju respondenter tagits bort på grund av 

frågetecken kring validiteten. De har klassats som obrukbara eftersom oförskämdheter eller 

trams skrivits in i cellerna vilket fått mig att tro att respondenten i fråga inte tagit enkäten på 

allvar. 

 

Begränsningar 
 

Det faktum att jag inte varit fysiskt närvarande när enkäten fyllts i har gjort att jag inte kunnat 

förtydliga svarsalternativ vid behov. Istället har jag fått förlita mig på att SO-läraren på sko-

lan  kunnat förtydliga i den mån så behövts. Jag har i vissa fall fått ta bort enkätsvar som varit 

uppenbart trams, såsom att på på fråga 22 som lyder ”om du är med i en förening , vad heter 

den” svara Illuminati, KKK eller FBI. Det skall även nämnas att  att tillvägagångssättet med 

enkät inte ger utrymme för andra former av historiekonsumtion. Historia kan finnas i andra 

medier som inte listats i enkäten. Detta eftersom populärkultur med historiekonsumtion ryms 

i de mest oväntade former. Den sista frågan som lyder, ”Vilket betyg hade du senast i histo-
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ria?”, är frivillig att svara på vilket tydligt anges. Trots att de allra flesta uppgiftslämnare valt 

att  uppge betyg kan det finnas skäl att ta resultatet med en nypa salt. Detta eftersom det finns 

skäl för elever att inte uppge rätt betyg ifall betyget inte varit till belåtenhet. 

 

En annan begränsning är att på fråga åtta i vilket eleverna fått möjlighet att specificera hur de 

sett historisk spelfilm har de endast fått ett val. Bättre hade varit om de fått välja att de sett 

flera spelfilmer på olika sätt. 

 

Etiska överväganden 

I samtliga fall har rektor kontaktats via email med missivbrev. Enkäten och processen med att 

hantera den insamlade datan har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket rek-

torerna blivit informerade om. Det har betonats både skriftligen och muntligt att enkäten är 

frivillig och att uppgiftslämnaren när som helst får avbryta undersökningen, samt vad den 

syftar till. De har även fått länken till undersökningen och kunnat granska frågorna i förväg 

innan de gått med på göra enkätundersökningen på skolan de representerar. Endast de elever 

som fyllt femton år har varit aktuella för undersökningen. Detta eftersom det annars krävs 

förälders eller annan vårdnadshavares samtycke för att få delta i studien. Det insamlade 

materialet har inte använts i kommersiellt syfte eller på annat sätt som inte uppgivits, utan 

endast för att utgöra underlag till denna studie. Materialet har förvarats på min dator i mitt 

hem i excelformat och på mitt privata Google konto. Detta för att ingen utomstående ska 

komma över det. 

I övrigt har jag valt att inte publicera namn på några uppgiftslämnare, ej heller namnen på 

skolorna. Detta val har gjorts trots att inga av uppgifterna på något sätt kan klassas som käns-

liga, möjligtvis med undantag för den frivilliga frågan om vilket betyg i historia uppgiftsläm-

naren hade. 

Tidigare forskning 

Annika Skansens och Christina Strand gör i sin studie Historia i Elevernas Värld: En enkät-

studie om ungdomars upplevelser av och förhållningssätt till skolan en enkät för att reda ut 

hur elever upplever och konsumerar historia. Detta gör de genom en enkätundersökning 

bland gymnasieelever i Dalarna. Undersökningen visar att biofilmer och historiska faktafil-

mer är de mest populära sätten att konsumera historia på och internet kommer först på tredje 

plats. 

 

Källa: Skansen, Strand, Elevernas Värld -  En enkätstudie om ungdomars upplevelser av och 

förhållningssätt till skolan, s.24 
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Skansens och Stand jämför dessutom olika tidsepoker och vilka elever föredrar. Det visar sig 

att medeltiden och 1945 – idag är de populäraste och att forntiden och antiken inte är lika 

populära.
13

 En annan intressant iakttagelse som Skansen och Strand gör är även att de elever 

som går ett programval där historia ingår mycket oftare tittar på dokumentärfilmer och bio-

filmer, medan de elever som inte gör det konsumerar historia genom dator och TV-spel eller 

internet.
14

 

I studien Föränderlig historiekonsumtion:  En komparativ studie kring konsumtionen av 

Historia i Gymnasie- och högstadieskolan kommer författarna Safa Zakaria och Mattias Sun-

din fram till att de allra flesta av de tillfrågade eleverna var tämligen ointresserade av historia 

utanför skolan.
15

 Dock är de flesta intresserade av populärhistoriskt material i form av TV 

serier och filmer.
16

 Ungdomarnas intresse för historia inom skolan är med andra ord låg, men 

trots det konsumerar och brukar de historia på fritiden. De är även positiva till tanken att an-

vända populärhistoriskt material i historieundervisningen i skolan, alltså att föra samman 

historiekonsumtionen och historia som skolämne.
17

 

Just detta ligger i fokus för Jennifer Howels pilotstudie bland blivande australiensiska histo-

rielärare, Popularising History: Re-igniting pre-service teacher and student interest in history 

via historical fiction. Howel tar fasta på intresset för  populärvetenskaplig historia och frågar 

sig om lärarna kan dra nytta av detta i undervisningen. Undersökningen visade att de blivande 

lärare som deltog i den kvalitativa undersökningen var mycket positiva till detta.
18

 Detta me-

nar jag är relevant för min studie eftersom det empiriskt visar betydelsen av historiekonsumt-

ionen och dess potentiellt sett positiva påverkan på historia som skolämne. 

Det finns idag oräkneliga mängder av arenor och medier där historia används. Ett av dessa är 

TV- och datorspel. En hel del forskning har gjorts inom det ormådet som är värt att kommen-

tera. Spelen använder inte sällan estetik och miljöer lånade från det förflutna. Detta kan gälla 

allt från strategispel, exempelvis Civilization där världshistoria simuleras, till actionfyllda 

”First person shooter games” där spelaren har rollen av skytt eller krigare. Exempel på dessa 

är Call of Duty eller Counter Strike. 

I artikeln PC Games and the Teaching of History diskuterar Andrew McMichael datorspelens 

inverkan på historieundervisningen och hur denna form av historiebruk kan användas som 

resurs i skolan. McMichael började använda sig av PC spelet Civilization III i sin historieun-

dervisning. Han har överlag en positiv bild av datorspelen som historiebruk och dess inverkan 

på elever eftersom de får eleverna att se hur historia är relevant i deras dagliga liv, samt hur 

historia kan användas på olika sätt och förbättra elevernas analysförmåga.
19

 Dock gör han en 

intressant observation när han  konstaterar att hans elever inte var mer entusiastiska över att 

behöva spela Civilization III än att göra vanligt traditionellt skolarbete.
20

 Spelet är ett lättsamt 

                                                           
13

 Skansens, A, Strand C, Historia i elevernas värld: En enkätstudie om ungdomars upplevelse av och förhåll-
ningssätt till historia, http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:518000/FULLTEXT01.pdf (17.12.03), s. 28-29 
14

 Skansens, A, Strand C, Historia i elevernas värld: En enkätstudie om ungdomars upplevelse av och förhåll-
ningssätt till historia, http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:518000/FULLTEXT01.pdf (17.12.03), s.24-25 
15

 Zakaria, S, Sundin, M,  Föränderlig historiekonsumtion En komparativ studie kring konsumtionen av Historia i Gymnasie- 

och högstadieskolan, http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1140560/FULLTEXT01.pdf, s. 20 
16 Zakaria, S, Sundin, M,  Föränderlig historiekonsumtion En komparativ studie kring konsumtionen av Historia i Gymnasie- 

och högstadieskolan, http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1140560/FULLTEXT01.pdf, s.22 
17

 Karlsson, K-G, Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken s.50 
18

 Howel, J, Popularising History: Re-igniting Pre-service Teacher and Student Interest in History via Historical 
fiction, Australian Journal for Teaching Education, Vol 39, nr 12,  s.11.  
19

 McMichael M, PC Games and the Teaching of History, The History Teacher, Vol 40, nr 2, (Feb., 2007), s, 216 
20
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nöje när det spelas utanför skolan men när det blir en del av undervisningen och eleven får 

krav på sig mattas entusiasmen av. Detta visar historiekonsumtionens styrka jämfört med 

skolan. Att på egna villkor och på frivillig basis få konsumera historia gör eleven eller bruka-

ren historien till sin egen, medan den i skolans regi fylls av krav på prestation som i vissa fall 

kan vara hämmande. 

Bakgrund 

Synen på historia som skolämne har varierat kraftigt under det senaste århundradet. Hans-

Albin Larsson beskriver hur historievetenskapen från början av 1900-talet fram till 1960-talet 

var präglat av empirism och positivism. I skolan var historia länge ett av de viktigaste äm-

nena, men kom gradvis att tvingas ge plats för andra ämnen. Larsson beskriver hur införandet 

av den enhetliga grundskolan i slutet på 1950-talet där folkskolan, läroverket och flickskolan 

slogs ihop innebar en halvering av undervisningstiden för historieämnet.
21

 Ämnet kom att 

spela en allt mindre roll i skolan, inte minst på grund av ämnet samhällskunskap som introdu-

cerades och som fokuserade på nutiden snarare än historien. Ämnets tillbakagång kan förkla-

ras av olika skäl. Dels var det på grund av en syn på historia som något förlegat och ett all-

mänt fokus på nutid och framtid istället för det förgångna bland de styrande. Dessutom fanns 

det, som Larsson påpekar, ekonomiska besparingar att göra vilket ledde till att ämnen slogs 

ihop vilket i realiteten innebar mindre undervisningstid för historieämnet. 

Möjligtvis började synen på historia ändras då Göran Persson 1997 lanserade projektet ”Le-

vande Historia” för att informera om förintelsen av judar under andra världskriget. Sedan 

dess har synen på historia börjat skifta. Införandet av en ny läroplan för grundskolan och 

gymnasieskolan 2011 kan i mångt och mycket ses som en stor revansch för historieämnet. 

Historia blev nu kärnämne och obligatoriskt ämne i gymnasieskolan för alla gymnasieskolans 

nationella program. Dåvarande skolminister Jan Björklund nämnde att historia allt för länge 

betraktats som”någonting katten släpat in”.
22

 

Medan historia i skolan under 1900-talets senare hälft fört en tynande tillvaro, så har historia 

inom populärkulturen levt och frodats. Detta eftersom vi sedan 1990-talet sett hur TV-serier 

samt spel- och dokumentärfilmer blivit alltmer förekommande. Klas-Göran Karlsson beskri-

ver i sin bok, Historien är närvarande -  Historiedidaktik som teori och tillämpning, hur detta 

var en kontrast gentemot 1920-talet som präglades av modernism och framåttänkande. Histo-

rien sågs då, menar han, som ”det förgångna, något som vi en gång för alla passerat och lagd 

bakom oss.” 
23

 1970-talet innebar en global konjunkturnedgång och oljekris, vilket betydde 

att den framtidsoptimism och tro på ständig utveckling som tills nyligen rått kom att utmanas.  

Karlsson skildrar hur effekten av detta blev att historieintresset ökade.
24

 Detta var sannolikt 

på grund av marxismens fokus på historia som förklaringsmodell för nutida händelser och för 

framtida utveckling. 

Enligt Karlsson är det Sverige vi idag lever i präglat av grupper som försöker ”hävda sin rätt” 

med hjälp av historien.
25

 Dessa tar sig såväl etniska som religiösa förtecken, såsom samers 

eller nordamerikanska indianers betoning av sin egen historia. Sett ur det perspektivet är det 

globaliseringen och det faktum att världen blivit mindre som gett historiekonsumtionen mer 

bränsle. Den historia som förekommer i populärkulturen kan därför spegla just detta och vara 

                                                           
21
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23
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24
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25
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ett led i en process där vi hittar en identitet med hjälp av historia som fokuserar på särskilda 

folk och nationer.  

 

När nya konstformer och medier uppkommer blir även dessa snart nog redskap för historie-

konsumtionen i olika former. Det bästa exemplet på detta är de rörliga bildernas uppkomst 

och hur historia alltsedan 1900-talets början konsumerats på film i olika former. Det har fått 

till följd att vi har två typer av filmer som båda använder historia, den historiska dokumentär-

filmen och de historiska spelfilmen. Skillnaden dem emellan är att den förra använder sig av 

dåtid för att berätta ett narrativ medans den första har anspråk på att förmedla en korrekt bild 

av ett historisk förlopp eller en epok. Även datorspelen lånar allt som oftast miljöer och sce-

ner från det förflutna för att göra det attraktivt. 

 

Historien har med andra ord gått framåt på bred front både i skolan och utanför.  Det råder 

knappast någon brist på aktörer som via medier använder historiens estetik för att förmedla 

budskap eller skapa en behaglighetskänsla. 2000-talets elev får därmed historiska influenser 

från olika håll, både från skolan och från populärkulturen. 

 

Resultat 

I denna del kommer de fem frågeställningarna att besvaras med hjälp av resultaten av enkät-

undersökningen. 

 

Hur intresserade är högstadieelever av historia? 
 

Fråga fyra i enkätundersökningen som ligger till grund för denna studie lyder ”Hur intresse-

rad är du av historia?” Eleverna fick välja hur mycket de tycker om historia på en skala mel-

lan 1 till 10, där 1 betyder att de inte alls är intresserade av historia och 10 betyder mycket 

intresserade. 

 

I tabell 1 här nedan visas de olika svar eleverna avgivit. Hos de 176 elever som svarade på 

enkäten gavs ett medeltal på 6,5 ifråga om hur interesserade de är av historia. Detta är inte 

iögonfallande högt, men det betyder också att eleverna inte ogillar ämnet.Vi ser också att de 

flesta elever har uppskattat sitt historieintresse till 8 på en 10 gradig skala. Det vanligaste 

alternativet är 8 vilket 18% av eleverna har valt. Därmed finns det gott om elever med högt 

historieintresse. 
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Tabell 1: Historieintresse 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

45% av de tillfrågade är i gruppen mycket historieintresserade, vilket är de som ligger mellan 

8 och 10 på skalan. De  utgör därmed den största gruppen. De ganska historieintresse-

rade  vilket är de elever som uppskattat sitt historieintresse till 4-7 på skalan, är 39% och den 

grupp som har lågt historieintresse 1-3, de ointresserade på skalan, är minst med 16 %. 

 

Om vi istället jämför pojkars och flickors generella historieintresse ser vi dock en mycket stor 

skillnad mellan de båda grupperna. Detta framgår av tabell 2 nedan.  Snittet för pojkar är 7,3 

medan flickornas genomsnittliga historieintresse är 6,5 på den tiogradiga skalan. Endast fem 

av de 85 flickor som svarat på enkäten har uppskattat sitt historieintresse till 10. Det är endast 

6% av flickorna. Detta står i bjärt kontrast till andelen pojkar som valt alternativ 10. Arton 

pojkar uppskattar sitt historieintresse till tio. Det är hela 22% av gruppen pojkar. 

Tabell 2: Historieintresse pojkar och flickor 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 
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Stapeldiagrammet i tabell 2 tecknar en tydlig bild av pojkarnas entusiastiska syn på historia 

medans flickorna intresse är aningen blygsammare. Det saknas visserligen inte på något sätt 

historieintresserade flickor, men hela 24% har valt alternativ 1-3 på skalan och är därmed mer 

eller mindre ointresserade av historia. Denna grupp flickor utan historieintresse finns det 

goda skäl att titta närmare på. Om de är mycket ointresserade av historia i skolan ligger det 

nära till hands att tro att de inte har särskilt höga betyg. För att kontrollera detta granskar vi 

gruppen flickor som ogillar historia i skolan och ser vilket betyg de har. Detta visar vi i tabell 

3. 

 
Tabell 3: Icke historieinteresserade flickors betyg 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Av de sjutton elever som utgör gruppen flickor som är ointresserade av historia uppger elva 

att deras betyg är C eller högre. Fyra av sjutton är vad som i denna studie räknas som högpre-

sterande, alltså med betyg A eller B.  Tre väljer att inte svara, och möjligen är skälet till det 

att deras betyg inte är mycket att skryta med. Endast en uppger att hon inte klarade att få be-

tyg i ämnet. Det kan tyckas anmärkningsvärt att denna grupp egentligen inte är särskilt låg-

presterande med tanke på deras bristande entusiasm. Som jämförelse kan nämnas att andelen 

med betyget A eller B för alla elever i hela undersökningen är 34%. Andelen flickor med A 

och B i betyg som ogillar historia är med andra ord ungefär lika stor som i hela gruppen 

sammanlagt. 

Genom att granska svaren på fråga sex om vilka tidsepoker som eleverna tycker om får vi en 

inblick i vilken slags historia eleverna föredrar. Frågan löd, ”Vilka av följande tidsepoker 

tycker du om?”, och eleven får svara ”ja ”eller ”nej” på om de gillar antiken, vikingatiden, 

medeltiden, revolutionernas tid, världskrigen eller nutidshistoria. Resultatet ser vi i tabell 4. 

Av de alternativen som angavs ser vi att det som utan tvekan är populärast är världskrigen. 

Där har 84% svarat ja, medan endast 16% svarar nej. Även nutidshistoria har betydligt fler 

elever som tycker om än som inte tycker om det. Vad det gäller medeltiden och revolutioner-

na är det ganska jämnt mellan ”ja” och ”nej.” Dock är det i båda fallen fler som tycker om 

denna historiska epok än de som inte gör det. Endast antiken är fler negativt inställda till än 

positiva. 
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Tabell 4: Vilka av följande tidsepoker tycker du om? 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Om vi väljer att se på samma fråga men delar upp de svarande i pojkar och flickor förändras 

bilden. Detta framgår av tabell 5. Som redan konstaterats tidigare i stycket är flickor mindre 

intresserade av historia än pojkar. Det syns även när de får visa sin inställning till de olika 

historiska epokerna. Den enda epok flickorna med bred marginal är positiva till är världskri-

gen. 

Tabell 5: Flickor: Vilka av följande tidsepoker tycker du om? 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Bland pojkarna överväger ja-svaren på samtliga tidsepoker utom antiken, vilket framgår av 

tabell 6. Historia är populärt bland dem och framför allt världskrigen där 87% av pojkarna 

svarar att de tycker om den tidsepoken. 
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Tabell 6: Pojkar: Vilka av följande tidsepoker tycker du om? 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Faktum är att världskrigen är mycket populära, och antiken är impopulär oavsett vilken vari-

abel vi väljer. Samtliga fyra skolor i undersökningen har en tydlig majoritet elever som före-

drar just världskrigen som historisk epok. Även om vi väljer att titta på betygen är just 

världskrigen det populäraste valet och det oavsett betyg. Värt att notera är att gruppen lågpre-

sterande elever också svarar att de tycker om världskrigen och det med mycket bred margi-

nal. 73%  svarar ja och endast 27 % svarar nej. När vi tittar på tabell 7 ser vi att intresset för 

världskrigen är stort även bland dem som är ointresserade av historia eftersom 50% av dessa 

svarat ja på frågan om de tycker om världskrigen. 

 

Tabell 7: Elever som är ointeresserade av historia - Vilka av följande tidsepoker tycker du om? 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 
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Resultaten kan betyda att trots låga betyg försvinner inte historieintresset. På frågan ”Tycker 

du om historia” svarar den lågpresterande gruppen i snitt 5,3 på den tiogradiga skalan. 30% 

av dessa menar sig ha mycket högt historieintresse, det vill säga 8, 9, eller 10. Detta väcker 

frågor om historieundervisningens inriktning och hur stimulerande den är. Det finns goda 

grunder att fråga sig om de styrdokument och tillvägagångssätt som finns lyckas med uppgif-

ten att göra undervisningen stimulerade. Detta för att det historieintresse som uppenbarligen 

finns inte speglar resultaten i skolan. Skolan drar inte nytta av det historieintresse som finns 

bland unga. Det är lätt att ana att denna grupp ser en stor skillnad mellan historia i skolans 

regi och som de själva har frihet att välja eller konsumera. 

 

Även gruppen medelpresterande (betyg C eller D) har ett historieintresse som inte motsvarar  

deras betyg. 33 % a dem är mycket intresserade av historia och de flesta tidsepoker som 

nämns i fråga sex uppskattas av de flesta med undantag för antiken. Även här bör man fråga 

sig om det inte finns utrymme för förbättringar inom skolan för att dra nytta av elevers in-

tresse. Historieintresset skiftar således beroende på vilken tidsepok man ser på. Världskrigen 

är genomgående mycket populärt. Även de som har mycket lågt historieintresse (1-3 på den 

tiogradiga skalan) säger sig 50% vara intresserade av andra världskriget och 46 % tycker att 

vikingatiden är intressant. Vi kan därför för att summera avsnittet konstatera att det finns ett 

historieintresse bland eleverna. Detta skiljer sig dock en aning mellan könen och tar sig olika 

uttryck. Intresset för världskrigen är kompakt och den mest populära tidsepoken med bred 

marginal. 

 

Hur intresserade är eleverna av historia i skolan? 
 

Denna huvudfrågeställning besvaras i grunden genom fråga fem i enkäten, vilken lyder, Hur 

roligt tycker du historia är i skolan?  Eleverna förväntades rangordna sin uppskattning av 

historia som skolämne på en skala från ett till tio, där tio var det högsta och ett det lägsta. Av 

de 176 elever som deltog i undersökningen var medelvärdet 5,7. 45% av dessa ligger i span-

net 4-7, det vill säga medelmåttigt historieintresserade. Detta resultat kan tolkas som att ele-

verna inte på något sätt är avogt inställda till historia som skolämne, men heller ej överdrivet 

entusiastiska. Värt att notera är dock den kraftiga skillnaden när vi jämför resultatet på fråga 

fyra Hur intresserad är du av historia? med resultatet på fråga fem Hur roligt tycker du 

historia är i skolan? På fråga fyra svarar samtliga i gruppen 6,5 och på fråga fem 5,7. Det är 

en tydlig nedgång och samma tillbakagång syns i alla grupper, både vad avser kön samt be-

tyg. Ingenstans är elever lika intresserade eller mer intresserade av historia utanför skolan 

som i skolan. 

 

Om vi väljer att titta på frågan ur ett könsperspektiv, vilket tabell 8 visar på, ser vi att pojkar 

överlag uppskattar historia i skolan mycket mer än vad flickor gör. Medeltalet på fråga fem 

bland samtliga pojkar i undersökningen är 6,2 medan samma resultat bland flickorna är 5,1. 

Vid jämförelse mellan elevernas allmänna historieintresse och historieintresset i skolan ser vi 

att nedgången är större bland pojkar än flickor. Pojkarna tappar 0,9 enheter och flickorna 0,6. 

Skolan tar med andra ord död på en hel del av pojkars historieintresse. Så även för flickor 

men inte i lika stor utsträckning.  Noterbart är även att de flesta flickorna, 47%, ligger i span-

net mellan 4-7 medelmåttigt intresserade av historia i skolan och endast 20% är mycket in-

tresserade av historia i skolan, alltså spannet 8-10. 
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Tabell 8: Pojkar och flickors historieintresse i skolan 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Vi kan således konstatera att pojkar uppskattar historieämnet i skolan betydligt mer än flick-

or. Därför är det av särskilt intresse att flickornas betyg i historia är betydligt högre än poj-

karnas. En jämförelse av pojkars och flickors senaste betyg i historia visas i cirkeldiagram-

men i tabell 9. Endast 6% av pojkarna hade betyget A i historia medan hela 19% av flickorna 

nådde samma resultat. Endast 2% av flickorna har betyget F och 2% av flickorna har betyget 

E. För pojkar har 14% betyget E medan 3% har betyget F. Det skall dock understrykas att 

gruppen som inte vill uppge sitt betyg är särskilt stor bland flickorna. 

Tabell 9: Pojkar och flickors betyg i historia 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Resultatet är på många sätt klargörande. Trots den betydande skillnaden i uppskattningen av 

historieämnet i skolan är det få pojkar som når toppbetyg. De har medelmåttiga betyg men 

tycker ändå att historia i skolan är roligare än vad flickorna gör. 
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I tabell 10 visas den grupp som tycker historia i skolan är mycket roligt  (8-10 på skalan) och 

vilken tidsepok denna grupp historieintresserade femtonåringar  tycker om. Den gruppen ut-

gör 30% av de tillfrågade. Vi kan genom att undersöka gruppens svar på fråga sex om vilken 

tidsepok de föredrar, se vilken form av historia de tycker bäst om. 
 

Tabell 10: Elever med högt intresse för historia i skolan- Vilken av följande tidsepoker tycker du om? 

 
Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Vi ser då att det finns stort intresse för samtliga historiska epoker som listats. Dock är det 

bara en knapp majoritet av de tillfrågade som tycker om antiken. Än en gång är det världskri-

gen som verkar vara det största skälet till att de gillar historia som skolämne. 

 

När vi jämför med samma fråga men för de elever med lågt historieintresse, vilket syns i ta-

bell 11, ser vi att de flesta elever i den gruppen  är negativt inställda till de flesta epoker som 

de fått ta ställning till i enkätundersökningen. Detta är visserligen på intet sätt förvånande. 

Dock är det noterbart att ett undantag förekommer vilket är världskrigen. Även de som direkt 

ogillar historia som skolämne tycker att världskrigen är intressant. 65% av eleverna som gett 

historia i skolan mycket lågt betyg tycker ändå om världskrigen som epok. Värt att notera är 

även att området revolutionerna är särskilt impopulärt bland de icke-historieintresserade. 

Endast 23 % svarade att de tycker om just den historiska epoken, vilket skiljer sig markant 

från de som är medelmåttigt intresserade av historia i skolan och de som är mycket intresse-

rade. 
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Tabell 11: Elever med lågt intresse för historia i skolan- Vilken av följande tidsepoker tycker du om? 

 
Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Det är även relevant att se på gruppen ganska historieintresse i skolan ur samma perspektiv 

vilket visas i tabell 12. Även där är andra världskriget mycket populärt medan stora flertalet 

säger sig inte uppskatta antiken. 

 
Tabell 12: Elever med medelmåttigt intresse för historia i skolan- Vilken av följande tidsepoker tycker du 

om? 

 
Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Historia är klart mindre populärt bland niondeklassare när de studerar ämnet i skolan än när 

de utövar det på sin fritid. Dock finns det aspekter av historia som väldigt många uppskattar 

även bland dem som presterar dåligt i historieämnet betygsmässigt och bland dem som är 

ointresserade. 
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Vilken typ av historia konsumerar eleverna utanför skolan och i vilken form 
konsumerar de historia? 
 

I detta avsnitt har jag för avsikt att undersöka ungdomars konsumtion av historia baserat på 

frågorna i enkäten. De olika former av historiekonsumtion som vi fokuserar på är historisk 

spelfilm, historisk dokumentär, historiska tidskrifter, TV- och datorspel, tal om historia i 

hemmet, muséer samt medlemskap i kulturell förening. I studien har de svarande fått uppge 

huruvida de befattat sig med just denna form av historiekonsumtion och i så fall hur ofta. De 

har även fått precisera hur de konsumerat historia, samt i vissa fall själva fått uppge namnet 

på den film, historiska förening eller  TV-spel /datorspel de sett eller vilken förening de är 

medlemmar i. 

 

På frågan ”Har du sedan höstterminen startade sett historisk spelfilm?” har de svarande fått 

uppge hur ofta de sett en film med historiskt tema. I tabell 13 ges en överblick över resultatet 

av den frågan. 

Tabell 13: Har du sedan hösttermin startade sett historisk spelfilm? 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

De allra flesta, 54%, har sett historisk spelfilm 1-3 gånger sedan terminen började och endast 

ett fåtal har uppgett att de sett historisk spelfilm oftare än så.  Närmare en tredjedel har inte 

sett någon historisk spelfilm. Detta är med andra ord en vanligt förekommande form av histo-

riekonsumtion bland niondeklassare. 

 

Om vi väljer att granska filmkonumenterna ur ett betygsperspektiv finner vi att grupperna 

Högpresterande (A-B), medelpresterande (C-D), och lågpresterande (E-F) har ungefär samma 

andel som uppger att de aldrig  ser på historisk spelfilm. Dock är gruppen som uppger att de 

sett film sju gånger eller mer betydligt större bland de lågpresterande. Hela 17% av nionde-

klassarna med E eller F i betyg har sett historisk spelfilm sju gånger eller fler sedan höstter-

minens början. För högpresterande har 7% sett film lika ofta och 2% av de ganska välpreste-

rande. Väldigt mycket konsumtion av historiska spelfilmer ger med andra ord inte inget bra 

betyg i historia. Möjligen försummas studierna av det myckna TV-tittandet. 
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Av de filmer som nämns bland dem som sett historisk spelfilm nämns bland andra Hotel 

Rwanda, Titanic, Boy in the Striped Pyjamas, Dunirk, der Untergang och Hacksaw Ridge. De 

är alla filmer som skildrar dramatisk historia med krig eller folkmord som tema. Andra 

världskriget är klart överrepresenterat bland filmtitlarna. 

 

Enkäten visar även de medier som används för att se på spelfilmerna. Vi kan lätt konstatera 

att trots att vi lever i en digital tidsålder där filmer lätt kan laddas ner på plattor eller datorer 

så är det de traditionella sätten att se på film som fortfarande dominerar. De allra flesta som 

sett historisk spelfilm har gjort detta på TV eller dator och det med bred marginal. Detta syns 

på cirkeldiagrammet i tabell 14. 

 
Tabell 14: Hur såg du den historiska spelfilmen?  

 
Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Om vi sedan väljer att undersöka ungdomarnas inställning till historisk dokumentärfilm, vil-

ket vi får en överblick av i tabell 15, ser vi att resultatet på många sätt följer samma mönster 

som historisk spelfilm. 37% menar att de aldrig ser på dokumentär medan 53 % gjort det det 

1-3 gånger sedan höstterminen startade. 

Tabell 15: Har du sedan hösttermin startade sett historisk dokumentär? 

 
Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 
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Den historiska dokumentären är utan tvivel också en vanligt förekommande form av historie-

konsumtion bland niondeklassare. Dock inte riktigt lika vanlig som historisk spelfilm. Dess 

betydelse för hur mycket eleverna uppskattar historia i skolan är dock värd att belysa. 

Det finns nämligen ett tydligt samband mellan hur ofta eleverna ser på dokumentärfilm på sin 

fritid och hur mycket de uppskattar historia i skolan. Endast 19% av de som är mycket intres-

serade av historia i skolan har aldrig sett en historisk dokumentärfilm, medans 39% av dem 

som är ganska intresserade av historia har gjort det. Av de som är ointresserade av historia i 

skolan har 56% aldrig sett historisk dokumentärfilm sedan terminsstarten. Detta visar hur 

historiska dokumentärfilmer kan väcka intresse för historia som skolämne. 

 

De dokumentärer som eleverna sett är ofta dokumentärer med krigstema. I de flesta fallen 

handlar det om andra världskriget eller någon form av nutidshistoria. Många nämner doku-

mentärer om kriget i forna Jugoslavien och till exemepel händelserna i Srebrenica. Många 

andra har sett dokumentär om första eller andra världskriget. Detta reflekterar tydligt det stora 

intresset för världskrigen som nämnts tidigare. Dock nämns inte någon dokumentär som rik-

tar in sig på vikingatid eller medeltid. 

 

I tabell 16 redogörs för sättet på vilket de flesta elever sett dokumentärfilm. Bland de drygt 

63% som någon gång sett historisk dokumentärfilm under terminen har de flesta gjort detta 

på TV eller dator. Dator är vanligast med  27 % medan 26% säger att de sett en dokumentär 

på TV. Värt att notera är att endast 7% använder sina läsplattor för att titta på historiska do-

kumentärer. Trots den rådande vurmen för digitala hjälpmedel använder 93% av eleverna 

som deltagit i undersökningen sina läsplattor till annat, trots att skolorna i många fall tillhan-

dahåller läsplattor för elever. 

 
Tabell 16: På vilket sätt har du sett dokumentärfilm? 

 
Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

Av de 176 tillfrågade har 125 elever, vilket motsvarar 71%, aldrig läst en historisk tidskrift 

sedan höstterminen startade. Mycket få elever gör detta regelbundet eftersom endast 3% har 

läst historiska publikationer 3-6 gånger sedan terminsstarten och ytterligare 3% gjort det sju 

gånger eller fler. De få som nämns då eleverna ombeds specificera vilka tidskrifter de läser 

nämns Illustrerad Vetenskap vilket inte är en renodlad historisk tidskrift. Konsumtionen av 
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historiska tidskrifter är låg bland samtliga grupper. Detta är med andra ord inte något särskilt 

vanligt fora av historiekonsumtion bland niondeklassare. 

 

När vi väljer att titta på dator- och TV-spel och den historiska konsumtionen inom det områ-

det ser vi att 61 % av de tillfrågade svarat att de aldrig spelar datorspel med historiskt tema. 

Detta ser vi när vi granskar tabell 17 som visar hur ofta niondeklassarna i undersökningen 

spelar datorspel med historiskt tema. 

Tabell 17: Sedan höstterminen startade har du spelat TV-spel eller datorspel med historiskt tema? 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

  

Det framgår att historiska TV- och datorspel inte hör till de vanligare formerna av historie-

konsumtion bland eleverna som deltagit i undersökningen. Dock är det värt att notera att de 

som faktiskt spelar gör det ofta. Detta eftersom 18% sitter framför datorn och spelar histo-

riska TV spel flera dagar i veckan. Vi ser även att bland de som är mycket intresserade av 

historia både i och utanför skolan spelar 30% TV-spel med historiskt tema flera gånger i 

veckan. 57% av alla som har historieintresse 7-10 på en tiogradig skala spelar någon gång 

dator eller TV spel med historiskt tema. Dock bidrar  inte gruppens höga historieintresse till 

att de får några särskilt höga betyg. Antalet svarande med A eller B i betyg spelar endast 

marginellt mer TV- och datorspel än de som har annat betyg. Bland A och B studenterna spe-

lar endast 12 % dagligen. Bland elever med medelmåttigt betyg spelar 25% flera gånger i 

veckan och för dem med betyg E eller F är samma siffra 23 %. Datorspelande väcker med 

andra ord intresse för historia både i och utanför skolan,  men resultatet av enkäten pekar 

samtidigt åt att eventuell historisk kunskap som inhämtas genom spelande inte leder till att 

elever förbättrar de förmågor som ligger till grund för bedömning. 

 

De spel eleverna uppger att de spelar har föga förvånande ofta krigstema. Liksom bland spel-

filmer och dokumentärer är det framför allt andra världskriget som befinner sig i fokus. Call 

of Duty WW2 nämns flera gånger. Så även Battlefield 1942. Även Assasins Creed förekom-

mer. Det är dock ett spel som kan klassas som medeltid och är därmed ett undantag från re-

geln att den mesta historiekonsumtion är förknippad med andra världskriget eller nutidshisto-

ria. 

 

Vidare framgår tydligt att grunden för ungdomars historieintresse läggs i hemmet när famil-

jen samtalar med varandra kring middagsbordet eller i andra sammanhang. Detta eftersom 
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52% av de tillfrågade svarar ja på frågan ”Brukar ni prata om historia hemma?”. Detta gör det 

till en vanligt förekommande form av historiekonsumtion och utöver det finns det ett tydligt 

samband mellan historieintresset både i och utanför skolan och huruvida eleven pratar histo-

ria hemma med föräldrar eller andra i familjen. Av de elever som uppger att de har högt all-

mänt historieintresse (7-10) pratar 72% historia hemma. 

 

Vad det gäller elever med högt historieintresse i skolan är det 70% som pratar historia i 

hemmet. För de elever som är ointresserade av historia gäller närmast det omvända. Endast 

23% av de elever som är ointresserade av historia i skolan pratar om historia hemma. Samma 

mönster kan skönjas då vi ser på vilka betyg de som pratar om historia har.  61 % av de som 

har A eller B i betyg pratar om historia hemma. Av de som har E eller F i betyg pratar endast 

30% om historia i hemmet. 

 

En rimlig invändning mot resultatet är att vad som inte mäts i enkäten är hur ofta det pratas 

historia och under vilka förhållanden. Därför kan ett Ja-svar innebära allt från långa diskuss-

ioner till att i förbifarten vid middags bordet nämnda någonting från förr. Gradskillnaden där-

emellan är ingenting som framgår av enkäten. Detta är viktigt att ha i åtanke men svaret visar 

ändå att den muntliga traditionen med tal om historia med familj och släkt i allra högsta grad 

fortfarande är levande, trots konkurrens från andra medier och andra former av nöjen. 

 

I tabell 18 reder vi ut frågan om med vem niondeklassarna pratar när de pratar om historia i 

hemmet. Av förklarliga skäl är det i första hand föräldrarna som eleverna pratar historia med. 

Det är även av stor vikt att ha far eller morföräldrar som samtalar med eleven. Den muntliga 

historien verkar ha påverkan på eleverna främst vad det gäller hur mycket de tycker om histo-

ria i och utanför skolan, men det påverkar även i viss mån deras betyg positivt. 

 
Tabell 18: Med vem pratar du historia hemma? 

 
Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

Om vi väljer att se på ungdomars vanor att besöka muséer eller andra historiska platser är det 

slående att de allra flesta, 66%, inte gjort det alls sedan höstterminen började och det konsu-

meras därmed inte i någon större skala jämfört med andra alternativ i denna studien. Endast 

23% har besökt ett historisk muséum eller annan historik plats en eller två gånger sedan ter-

minsstarten, och endast 10% mer än än tre gånger. Det som är noterbart är att de elever som 

är mycket intresserade av historia går på muséer oftare. Endast 54% av de som rankar sitt 

historieintresse till åtta eller mer har inte varit på muséer, medan samma siffra för de som är 
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medelmåttigt intresserade av historia är 72% och de ointresserade 86%. Några större skilna-

der bland betygskriterierna går inte att urskilja. 

 

De muséer och historiska platser som besökts är ofta lokala muséer såsom Bohusläns 

muséeum, Marstrands fästning, Flygvapenmuséet i Norrköping eller Motala motormuséeum. 

Andra nämner muséer och historiska platser utomlands som British museum i London, Taj 

Mahal i Indien eller ospecificerade muséer i Japan eller Spanien. 

 

Ett annat bruk av historia som undersöktes i enkäten var huruvida eleverna var verksamma i 

historiska föreningar. Endast 8% påstod sig vara det. Av dem är det dessvärre många som 

missförstått frågan eller valt att  skoja till det. De föreningar som nämns är ofta inte allvarligt 

menade eller så har föreningar som Svenska kyrkan nämnts som inte är en egentlig historik 

förening. Bruket är därmed så lågt så det inte går att analysera vidare och vi kan dra slutsat-

sen att medlemskap i historisk förening är mycket marginell bland de tillfrågade. 

 

Finns det skillnad i flickors och pojkars konsumtion av historia? 
Det har redan tidigare konstaterats att pojkar överlag uppskattar historia mer än flickor. Detta 

gäller både i skolan och utanför. För båda könen mattas intresset av betydligt när historien 

undervisas av skolan. Icke desto mindre kan vi konstatera att historieintresset finns där hos 

båda grupperna. Det är därför intressant att försöka utröna huruvida det finns skillnader eller 

likheter mellan pojkar och flickors konsumtionsmönster. I detta stycke kommer jag gå ige-

nom vart och ett av de sju historiebruken som ligger till grund för denna studie. I tabell 19 

nedan får vi dock en kort överblick över hur pass utbredda respektive historiekonsumtion är 

för pojkar och flickor. Det har redan tidigare nämnts att historiska spelfilmer och dokumentä-

rer är de vanligaste formerna av historiekonsumtion. Tabell 19 belyser dock skillanden dem 

emellan och visar att skillnaden könen emellan är påtaglig.  

Tabell 19: Historiebruk bland pojkar och flickor 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

I tabell 20 jämförs pojkars och flickors svar på frågan om de ser på historisk spelfilm. 

 

 

Tabell 20: Pojkar och flickors konsumption av historisk spelfilm 
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Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

Det visar sig att att pojkar konsumerar historisk film aningen mer än flickor. Det är dock inga 

väsentligt stora skillnader och varken pojkar eller flickors filmkonsumtion är på något sätt 

låg. Detta är för båda grupperna en stor och viktig källa rörande  historisk konsumtion. 

 

När vi sedan väljer att titta närmare på tabell 21 och elevernas intresse för historiska doku-

mentärer ser vi en en intressant skillnad. Pojkarnas intresse för dokumentärer är endast mar-

ginellt mindre än antalet som tittar på historiska spelfilmer. För flickor däremot är skillnaden 

mellan dokumentär och spelfilm iögonfallande. Vi kan konstatera att 45% av flickorna aldrig 

tittar på historisk dokumentär och 53% har sett historisk dokumentär 1-3 gånger. Endast två 

procent har sett historisk dokumentär 4-6 gånger. 

Tabell 21: Har du sedan höstterminen startade sett historisk dokumentärfilm? 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Dokumentärfilm är därmed en viktig form av historiekonsumtion bland både pojkar och 

flickor, men för flickor betydligt mindre jämfört med spelfilm. För pojkar är skillnaden mel-

lan spelfilm och dokumentär endast marginell. 
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Vad det gäller historiska tidskrifter kan vi konstatera att bruket av dessa är tämligen lågt 

bland både pojkar och flickor. Det är dock något vanligare bland pojkar att läsa dem eftersom 

66% aldrig säger sig ha läst en historisk tidskrift sedan terminens började, medan 75% av 

flickorna aldrig har läst någon historisk tidskrift under samma period.  

 

Den intressantaste aspekten vid jämförelse av historiebruk mellan könen är intresset för da-

tor- och TV-spel med historiskt tema. Detta framgår när vi jämför de båda grupperna i tabell 

22. Bland flickor är historiska dator- eller TV-spel en mycket marginell företeelse. 85% me-

nade att de aldrig spelat och endast 4% har spelat mer än någon gång i månaden. För pojkar 

däremot är resultatet radikalt annorlunda. 39% av pojkarna spelar aldrig, vilket betyder att 

spelen nästan är lika vanliga som spelfilmer och dokumentärfilmer vad det gäller förmedling 

av historia till pojkar i år nio. En detalj som är viktig att understryka är att de pojkar som spe-

lar spelar ofta. Mer än en tredjedel av dem spelar flera gånger i veckan. Det är dock relativt få 

som spelar sporadiskt någon gång i månaden. 

 
Tabell 22: Har du sedan höstterminen startade spelat TV-spel eller datorspel med historiskt tema? 

 

Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

Datorspelande som historiekonsumtion är med andra ord stort bland pojkar men mycket be-

gränsat bland flickor. Detta är en betydande skillnad grupperna emellan. 

Gruppen ”datorspelande pojkar” finns det goda grunder att titta närmare på. Detta är en grupp 

som kanske dagligen befattar sig med historia och lever sig in i en upplevd virtuell historisk 

miljö. Av det skälet ligger det nära till hands att tro att bruket av historiska datorspel kan 

lägga grunden till ett genuint historieintresse i och utanför skolan. Därför tar vi gruppen poj-

kar som spelar datorspel flera gånger i veckan och granskar deras svar på fråga fyra och fem i 

enkäten samt deras betyg i historia. Vi ser då att gruppens generella historieintresse är sky-

högt och ligger på 7,9 på den tiogradiga skalan. Intresset för historia i skolan är dock 6,6 vil-

ket är en bit över snittet för pojkar för hela gruppen på 6,2. Att skillnaden mellan gruppens 

intresse för historia faller med 1,3 enheter är anmärkningsvärt. Vad det gäller den dator och 

TV-spels spelande gruppens betyg är det aningen lägre än gruppen pojkar som helhet, vilket 

cirkeldiagrammen i tabell 23 visar. 

Tabell 23: Betyg i historia – TV spelande pojkar 
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Källa:  Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017 

 

Denna dryga tredjedel av femtonåringarna är genom spelandet storkonsumenter av historia. 

Deras historieintresse är mycket högt, men intresset svalnar dock avsevärt när de studerar 

historia i skolan och deras höga intresse gör inte något avtryck i deras betyg. Detta understry-

ker hur väsenskilt olika historia i skolan och historia som populärkultur kan vara. 

  

Den muntliga förmedlingen av historia av föräldrar eller far- och morföräldrar är någonting 

som förekommer nästan lika mycket bland pojkar och flickor. Bland flickorna svarar 54% att 

de pratar historia hemma och bland pojkarna är samma svar 52%. I det avseendet saknas 

skillnader i  historiebruket  mellan könen, och det är en betydelsefull källa till historia för 

bägge grupperna.  Detsamma gäller besök på muséer eller historiska platser. Bland pojkarna 

svarar 66% att de aldrig besökt muséum eller historisk plats sedan början på terminen och 

flickornas andel är även den 66%. Samma gäller för medlemskap i historisk förening. I bägge 

grupperna är endast 7% medlemmar i historisk förening. Företeelsen är marginell både bland 

pojkar och flickor och som historiekonsumtion är den mycket ovanlig. 

  

Vi kan därmed avslutningsvis konstatera att pojkar i allmänhet konsumerar mer historia än 

flickor i flera fall. De ser mer, om än marginellt mer på historiska spelfilmer. De ser mer på 

dokumentärer än flickor och spelar betydligt mer dator och TV spel än flickor. En tredjedel 

av dem sysselsätter sig flera gånger i veckan med detta, vilket i stort sett inga flickor gör. 

 

Diskussion och slutsats 

Det tämligen höga historieintresset i undersökningen är på intet sätt uppseendeväckande. 

Dock har andra studier kommit fram till delvis andra slutsatser. Ett exempel på detta är Zaka-

ris och Sundins studie, Föränderlig historiekonsumtion: En komparativ studie kring konsumt-

ionen av Historia i Gymnasie- och högstadieskolan, som visar på ett betydligt lägre historie-

intresse med 77% av grundskoleeleverna negativt inställda till historia utanför skolan.
26

 An-

nika Skansens och Christina Strands studie Historia i elevernas värld: En enkätstudie om 

ungdomars upplevelse av och förhållningssätt till historia mäter visserligen inte historieäm-
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nets popularitet, men visar trots allt att fler än hälften av eleverna i deras studie anser att äm-

net har ett högt bruksvärde vilket visar att de tycker historia är viktigt.
27

 

Skillnaden i intresse mellan pojkar och flickor där pojkar är betydligt mer historieintresserade 

än flickor är värd att understryka. Det går delvis emot Annika Skansens och Christina Strands 

studie eftersom resultatet av deras enkätundersökning visar att ”historia [har] har en något 

positivare betydelse för pojkar än för flickor”.
28

   

Det faktum att historieämnets popularitet minskar så pass drastiskt när elever kommer i kon-

takt med det i skolan föranleder en att tro att skolan har en del att göra för att göra ämnet mer 

stimulerande. Intresset för historia finns, men skolan drar inte nytta av det. Det finns goda 

skäl för både lärare och beslutsfattare att reflektera kring vad populärkulturen gör för att 

fånga ungas intresse inom historia och eventuellt låta sig inspireras av den. Lösningen är inte 

att göra populärvetenskap  eller fiktion av historieämnet, eller göra avkall på det rent veten-

skapliga, utan att låna estetik och perspektiv från populärkulturen för att på så vis göra under-

visningen mer uppskattad. Ett exempel på detta kan vara att använda narrativet som sätt att 

förmedla historia i skolan, vilket  Jennifer Howell beskriver.  

It is a fine line to present a balanced and historically rich fictional narrative rather than an emotional and reac-
tionary narrative. A weakness of historical fiction is this level of interpretation; however if well researched and 
grounded on facts, they are still rich sources of information about an era or individual. They have the ability to 
bring history alive and present a more personalised lived experience. Fiction is full of people and characters, 
people talk, they react, they are emotional and contextualise these elements against richly described historical 
contexts, the bringing alive of the past becomes highly engaging.

29
 

Svårigheten för historieläraren består i att hitta fiktion som är saklig och väl balanserad, men 

om läraren lyckas åstadkomma detta finns det goda förutsättningar för en bra och stimule-

rande undervisning. På så vis kan historia inom populärkulturen bidra till att undervisningen 

blir mer mer tilltalande för eleverna.  

Även intresset för olika epoker speglas i andra studier om historiekonsumtion. Exempelvis 

visar Skansens och Strands  studie att det finns ett lågt intresse för antiken och forntidshisto-

ria medan medeltid och 1945-idag var populära.
30

 Denna studie styrker uppfattningen att mo-

dern historia är att föredra bland elever, just eftersom världskrigen och nutidshistoria är mest 

populära.  

En möjlig förklaring till att många attraheras av världskrigen och nutidshistoria är att de lig-

ger nära i tiden och att epoken av det skälet är lätt att relatera till. Därtill är andra världskriget 

en rafflande historia där ont möter gott som det är lätt att göra ett narrativ av. Det är lätt att 

göra hjälteepos och gripande berättelser med världskriget som tema i film, litteratur och spel. 

Även Zakaria och Sundin kommer i sin studie fram till slutsatsen att andra världskriget är en 

preferens bland eleverna vad det gäller konsumtion av film och skönlitteratur.
31
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Likaså har många en positiv inställning till vikingatiden. Den ligger inte nära oss i tid, men 

det kan klassas som lokalhistoria vilket gör att flera kan identifierar sig med den. Den kan för 

många tjäna till att fylla ett existentiellt behov genom att hitta sin egen historia och därige-

nom sin egen identitet. Av samma skäl kan vi förklara det relativa ointresset för antiken. Den 

ligger långt bort i både tid och rum trots att populärhistoria använder sig en hel del av antika 

miljöer. 

Att spelfilmer är den vanligast förekommande formen av historiekonsumtion bland alternati-

ven är inte helt uppseendeväckande. Det visar filmens och narrativets styrka vad det gäller att 

förmedla bilder från det förgångna. Studien visar även att historieintresset stärks av att se på 

historisk film. Samma sak gäller dokumentärfilm. Hög konsumtion av historisk dokumentär- 

och spelfilm är dock på intet sätt någon garant för goda betyg i historia. Därför bör de kon-

sumeras i måttliga mängder och ses som ett komplement i historieundervisningen. Samma 

sak gäller TV– och datorspel som som gör historieintresset en rejäl skjuts, men som inte gör 

att eleven presterar särskilt bra betygsmässigt. Spelfilmens popularitet är även något som 

Zakarias och Sundins studie visar. Endast 23,1% av tillfrågade i deras studie uppgav att de 

aldrig ser på TV eller film med historiska inslag.
32

  

Det är dock på många sätt glädjande att se att den muntliga historieförmedlingen i hemmet är 

levande och fortfarande relativt populär. Denna form av historiekonsumtion ger högt intresse 

för historia i och utanför skolan, och de elever som har förmånen att ha föräldrar som pratar 

historia med dem har dessutom som regel högre betyg än de som inte gör det. Detta under-

stryker hur viktig samtalet är för vårt lärande och vårt intresse. Olika former av framställ-

ningar av historia må vara av godo, men kan inte ersätta samtalet människor emellan som 

förmedlare av kunskap och utbyte av erfarenheter. Även detta är vikigt för lärare och besluts-

fatare att ha i åtanke. Grafiska framställningar måste vara ett komplement i undervisningen 

och kan inte ersätta utbytet av tankar och idéer människor i emellan. 

 

Den historia som förekommer i populärkulturen i form av filmer eller spel är i de flesta fall 

vad Nietzsche hade kallat monumental. Detta framgår av de titlar som förekommer bland 

filmer och spel som eleverna tar del av. Den visar bilder av det förgångna för att fascinera 

och inspirera. Den fyller ett livsbehov hos utövaren som finner nöje i historien. Det är denna 

historia som elever konsumerar och därmed uppskattar. Därför bör skolan inte tveka inför att 

förmedla de grandiosa inspirerande historierna. Detta eftersom vardagliga, små berättelserna 

om människors vardagsliv sannolikt inte har samma attraktionskraft på femtonåringar. Man 

bör betänka att i läroplanens centrala innehåll för ”De första civilisationerna”, i vilken histo-

rien om antiken ingår, saknas helt och hållet de stora berättelserna som kan fängsla och väcka 

intresse hos ungdomar. Läroplanen dikterar istället att ”jämförelse med nutid och andra epo-

ker samt ”Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likhet-

er och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag”.
33

 Undervis-

ningen om antiken hade kunnat dra nytta av de färgstarka legender eller hjälteepos som det 

finns så många av i antiken. Dessa hade kunnat väcka inspiration på ett sätt berättelser om 

likheter och skillnader gällande levnadsvillkor omöjligtvis kan. Läroplanen fyller inte det 

existentiella behovet av historia och är inte monumental. Läroplanen för grundskola och fri-

tidshemmet behandlar inte historia som livsbehov. 
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Sammanfattning 

Det allmänna historieintresset är överlag ganska stort bland de niondeklassare som deltagit i 

den här undersökningen. Intresset är dock större bland pojkar än flickor. Detta intresse sjun-

ker dock markant när vi jämför historia med historia som skolämne. Intresset för historia som 

skolämne ligger strax över fem på en tiogradig skala och är således varken lågt eller särskilt 

högt. Både pojkar och flickor föredrar historia utanför skolan men skillnaden mellan historie-

intresset utanför skolan och historieintresset i skolan är större bland pojkar än flickor. Det 

finns dock en kraftig variation vad gäller populariteten rörande olika epoker och olika 

aspekter av historia. Framförallt är intresset för världskrigen massivt. Till och med bland de 

elever som presterar dåligt i historia och som är uttalat ointresserade av ämnet finns det gott 

om elever som uppskattar just världskrigen. Även nutidshistoria och vikingatiden visar ele-

verna uppskattning för. Å andra sidan är antiken  en epok som som få finner tillfredsstäl-

lande. 

 

Niondeklassarnas historiebruk tar sig många uttryck. Bland dem som granskats i enkätunder-

sökningen är spelfilmer den dominerande formen av historiekonsumtion. Detta gäller bland 

både pojkar och flickor. Dock ser pojkar på historisk spelfilm något mer än vad flickor gör. 

Vid närmare granskning av de filmtitlar som eleverna säger sig ha sett finner vi att det syn-

nerligen höga intresset för världskrigen avspeglas bland de spelfilmer eleverna sett. Även 

nutidshistoria i olika former förekommer bland spelfilmerna. Det är dock inte bara spelfilmer 

som elever tittar på. 

 

Även tittande på historiska dokumentärfilmer är vanligt förekommande, om än inte lika van-

liga som spelfilmer. Dessa är dock betydligt populärare bland pojkar än flickor, men är fortfa-

rande en viktig källa vad det gäller historiekonsumtion bland femtonåriga flickor. Vad det 

gäller sättet på vilket dokumentärfilmer och spelfilmer setts ligger dator och TV i topp. Andra 

sätt är ovanliga och endast ett fåtal ser dokumentärer på sina plattor. 

 

TV- och datorspel med historiskt tema är överlag ingen särskilt utbredd företeelse men värt 

att notera är att bruket av dessa skiljer sig markant könen emellan. Bland pojkar är det så pass 

utbrett att det nästan är lika utbrett som spel och dokumentärfilm, medan konsumtionen bland 

flickor är mycket marginell. En tredjedel av pojkarna är dessutom mycket frekventa i sitt da-

torspelande. Liksom bland filmtitlarna är temat ofta världskrigen på de flesta spelen som fem-

tonåringarna konsumerar. 

 

Att läsa historiska tidskrifter är inte särskilt vanligt förekommande, eftersom endast en dryg 

tredjedel av eleverna har gjort detta under terminen. Ungefär lika många har besökt museum 

eller annan historisk plats. De som gjort detta har ofta besökt lokala muséer i sina hemorter 

eller besökt platser av historiskt intresse när de varit utomlands. Både vad gäller bruket av 

tidskrifter och museibesök är könsfördelningen någorlunda balanserad. Vad gäller den munt-

liga förmedlingen av historia i olika former i hemmet är den levande och vanligt förekom-

mande. Mer än hälften av de tillfrågade ägnar sig åt denna form av historiekonsumtion, vilket 

gör den till den tredje vanligaste efter dokumentär- och spelfilm. Det är främst föräldrarna 

som femtonåringarna i undersökningen pratar historia med, men även med sina far- och mor-

föräldrar. Även i detta fall är bruket någorlunda lika fördelat mellan pojkar och flickor. Vi 

kan även dra slutsatsen att medlemskap i historiska föreningar i olika former är i stort sett 

obefintligt bland femtonåringar, då endast 7% påstod sig vara medlemmar av en dylik före-

ning. 
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Dock är det noterbart att hög historiakonsumtion i de flesta fall gör eleven betydligt mer in-

tresserad av historia både i och utanför skolan. Dock påverkas inte elevens betyg positivt av 

hög historiekonsumtion. Det förhåller sig snarare tvärtom då de frekventa datorspelarna och 

filmtittarna är överrepresenterade bland dem som har betygen E eller F. 

 

Källmaterial 

Enkätundersökning med elever i år 9, December 2017, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdntMKx4GwLFcllE40HdGQOC2aDztRmNM

Rp0qWRbVKXbTc1tw/viewform 

 

Referenser 

Brent Toplin R, History on Television: A Growing Industry i The Journal of American Histo-

ry, vol 83 

de Groot, J, 2016, Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular 

Culture. Taylor and Francis. Kindle Edition 

Howel, J, Popularising History: Re-igniting Pre-service Teacher and Student Interest in His-

tory via Historical fiction i Australian Journal for Teaching Education, Vol 39 

Karlsson, K-G, Zander, U, 2008: Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, 

Lund:Studentlitteratur 

Karlsson, K-G, 2014: Historien är närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning, 

Lund: Studentlitteratur 

Nietzsche, F. The Use and Abuse of History , Kindle Edition. 

Nyström, N, Nyström, L, Nyström, Ö: 2012 Perspektiv på historien: Historiebruk och histo-

rievetenskap, Malmö: Gleerup 

Larsson, H-A, Lång natts färd mot dag, i Karlsson, K-G,  Zander, U, 2008: Historien är nu: 

En introduktion till historiedidaktiken, Lund:Studentlitteratur 

Queckfeldt, E, Det var en gång..., i Karlsson, K-G, Zander, U, 2008: Historien är nu: En 

introduktion till historiedidaktiken, Lund:Studentlitteratur 

Skolverket, Läroplan för Grundskolan förskolan och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016) 

Skansens, A, Strand C, Historia i elevernas värld: En enkätstudie om ungdomars upplevelse 

av och förhållningssätt till historia, http://du.diva-

portal.org/smash/get/diva2:518000/FULLTEXT01.pdf 

Zakaria, S, Sundin, M,  Föränderlig historiekonsumtion En komparativ studie kring konsumt-

ionen av Historia i Gymnasie- och högstadieskolan, http://oru.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1140560/FULLTEXT01.pdf 

 

 

 

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:518000/FULLTEXT01.pdf
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:518000/FULLTEXT01.pdf
http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1140560/FULLTEXT01.pdf
http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1140560/FULLTEXT01.pdf


  
 

35 
 

 

Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Hej! 
  
Jag ber att få tacka för att du tog dig tid att prata med mig på telefon för en 

stund sedan. 
  
Som sagt studerar jag till lärare i historia och tyska vid högskolan i Dalarna just 

nu och skulle bli väldigt glad om jag kunde be era niondeklassare (elever över 15 

år) fylla i min enkät. Du kan se den i länken nedan. Den har att göra med historie-

konsumtion, dvs vilka historiska aktiviteter som elever ägnar sig åt på fritiden. 
  
Som forskare är jag skyldig att informera er om de etiska principer som måste föl-

jas, vilket består i att informera er om syftet med undersökningen. Jag kommer även 

behöva samtycke från dig som rektor för att eleven skall kunna fylla i enkäten. Om 

eleven så önskar får denne när som helst avbryta undersökningen. Utöver det försäk-

rar jag att den insamlade datan inte kommer användas för kommersiellt bruk utan 

endast för forskning samt att ingen av uppgiftslämnarna på något sätt kommer att 

kunna identifieras. 
  
Enkäten kan göras elektroniskt. Det innebär att eleverna helt enkelt får klicka på 

länken nedan och fylla i enkäten där. Den tar ca 5-10 minuter att fylla i. Om ele-

verna inte har Ipads eller liknande kan jag naturligtvis skicka enkäter till er med 

post om ni skulle föredra det. 
  
När arbetet väl är färdigt delar jag gärna med mig av resultatet till er ifall 

detta skulle vara av intresse. 
  
Om du har några frågor kan du ställa dem till mig eller min handledare vid Högsko-

lan i Dalarna som heter Peter Reinholdsson. (tel 023- 77 82 78), email pre@du.se 
  
Är det ok för er att vara med i undersökningen? 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sven Melander 
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Bilaga  2 - Enkät
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