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Abstract 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur elever i grundskolans år 9 upp-
lever och förhåller sig till historia, i och utanför skolan. En anledning till detta syfte är 
att historia ska bli ett kärnämne på gymnasiet 2007. Undersökningsmaterialet utgörs 
av en enkätundersökning där sammanlagt 81 elever fördelade på fyra skolklasser i två 
geografiska områden i Dalarna besvarat en rad frågor. Resultatet belyses ur olika per-
spektiv, ett utifrån elevernas bostadsort, ett annat utifrån kön och ett tredje - det som 
främst fokuseras i uppsatsen - utifrån elevernas förmodade programval till gymnasiet. 
 
Undersökningens resultat visar att det finns skillnader mellan eleverna beroende av 
vilket perspektiv som tas som utgångspunkt. Ur ett könsperspektiv framkommer det 
att flickorna förhåller sig något mer positiv till historia än vad pojkarna gör. 
Programvalsperspektivet visar att för elever som valt ett program där historia idag är 
obligatoriskt har historia ett mer positivare betydelsevärde, samt uppvisar de en 
större öppenhet och intresse för historia än de elever som har för avsikt att söka till 
ett program där historia idag saknas. Konsekvenserna av resultaten som framkommit  
diskuteras inför en framtida undervisningssituation. 
 
Nyckelord: historia, kärnämne, elevvärld, historiedidaktik. 
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1. Inledning 
 
Att undervisningen ska utgå från eleverna är något som framhålls både i styr-
dokument och i den pedagogiska debatten. Den pedagogiska dimensionen av under-
visningen handlar inte bara om ämnet i sig och lärarens förutsättningar, utan också 
vad eleverna tycker och tänker, det vill säga – deras erfarenhetsvärld. Detta betyder 
att vi som blivande lärare i historia förväntas ha någon slags aning om hur denna 
värld kan se ut, eller snarare vilken plats historia kan tänkas ha i deras erfarenhets-
värld. Tidigare undersökningar angående elevers historieuppfattning har framförallt 
inriktat sig på deras upplevelser av undervisningen. Vi menar dock att det är nöd-
vändigt att även ta hänsyn till världen utanför skolan. Skolans ställning som 
kunskapsförmedlare är i dagens mediesamhälle långtifrån allenarådande och detta 
faktum bör naturligtvis även gälla historieämnet. Att ta avstamp i en elevvärld kräver 
dock att man frågar dem om hur denna ser ut och det är detta som utgör fokus i vårt 
arbete. Frågor kring elevernas förhållningssätt till och upplevelse av historia, både i 
och utanför undervisningen, kan förhoppningsvis ge en rad intressanta svar som kan 
bidra till en större förståelse för elevperspektivet i en historiedidaktisk diskussion.  

Att vi valt att göra en undersökning av ungdomars förhållningssätt till historia kan 
även belysas ifrån andra ståndpunkter. Naturligtvis finns här en underförstådd öns-
kan hos oss som blivande historielärare att resultaten ska ge en bild av att historia är 
något som upplevs som positivt och intressant i ungdomars värld. Samtidigt kan ett 
motsatt resultat vara minst lika värdefullt då detta kan utgöra en fingervisning om att 
förändringar krävs för att få till stånd ett lärande möte med historien som angår och 
berör dem. 

När det gäller urvalsgruppen i denna undersökning är även den av stor betydelse 
för oss som blivande gymnasielärare. Elevgruppen som undersökts är nior på grund-
skolan och vi anser att det är dem man bör utgå från. Dels i ett förberedande syfte då 
de utgör de framtida gymnasieeleverna och dels att det är i denna grupp som man når 
ett tvärsnitt av alla elever oavsett val av inriktning på gymnasiet. Just programval är 
en av de jämförelsekategorier som vi kommer att titta närmare på och en annan är 
kön. Det finns få undersökningar som visar skillnader mellan flickors och pojkars 
förhållande till historia, och när det gäller skillnader i historieupplevelser grundat på 
programval på gymnasiet verkar det vara ett mycket försummat forskningsområde. 
Framförallt kan väl det förklaras av att endast tre av de sexton nationella gymnasie-
programmen i dag har historia på schemat, vilket medfört att en liknande undersök-
ning ansetts vara mindre relevant. När nu historia blir ett kärnämne på gymnasiet år 
2007 innebär det emellertid att alla elever ska läsa historia och därför känns det an-
geläget för oss att undersöka om det finns skillnader i förhållningssätt bland eleverna 
grundat på programval. Om det är så att resultatet av undersökningen visar att det 
finns skillnader både när det gäller kön och programval, så bör det få betydelse för 
historieundervisningens utformning. Förutom programval och kön, kommer även 
förhållandet land/stad att jämföras, för att se om skillnader i bostadsort kan ge några 
intressanta iakttagelser.  

Med elevernas svar i centrum kommer alltså detta arbete att förhoppningsvis ut-
mynna i en större förståelse för hur blivande gymnasieeleverna tycker och tänker om 
historia. Detta har betydelse framförallt i ett historiedidaktiskt perspektiv, men bör 
även vara av allmängiltigt intresse. Vi vet att det under det senaste decenniet växt 
fram ett stort allmänt historieintresse i samhället där framförallt den populärveten-
skapliga historieframställningen i dag är en del av många svenskars vardag. Samtidigt 
finns det i debatten en stor oro för att den uppväxande generationen är historielös, 
vilket varit en bidragande orsak till historieämnets kommande statusförändring på 
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gymnasiet. Hur det ser ut exakt i verkligheten kan inte detta arbete ge svar på, men 
låt oss ändå gå vidare för att se hur förhållningssättet till historia visar sig bland ett 
urval ungdomar i grundskolans år 9.  
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att inför att historia ska bli ett kärnämne på gymnasiet 
undersöka hur elever i grundskolans år 9 upplever och förhåller sig till historia – i 
och utanför skolan. De övergripande frågorna är: 
- Vilken betydelse har historia för eleverna? 
- Vilken historia intresserar och vilka förmedlingssätt föredrar eleverna? 
- Hur upplever eleverna historia i skolan? 
- Hur upplever de historia utanför skolan? 

Vi kommer att diskutera resultaten utifrån tre olika jämförelsekategorier: kön, 
bostadsort och programval. Fokus ligger på kategorin programval och de eventuella 
skillnader i förhållningssätt som undersökningen kan utvisa beroende på vilket 
programval eleverna har för avsikt att göra inför gymnasiet. En ytterligare fråga för 
den avslutande diskussionen blir därför: Synliggörs skillnader mellan programvals-
grupperna och vad får då dessa resultat för konsekvenser i en framtida 
undervisningssituation när historia blir ett kärnämne på gymnasiet? 
 
 
1.2 Begreppet historia 
 
En allmän bild av begreppet historia är att det dels är det förflutna i sig, eller ”historia 
som händelse”, och ”historia som vetenskaplig berättelse och framställning”.1 För att 
förstå vår utgångspunkt när det gäller användningen av begreppet historia, krävs 
dock vissa klargöranden, både när det gäller tidsdimensioner och kontexter som vi 
menar att historia finns närvarande i. För det första så anser vi att dåtidsperspektivet, 
det vill säga allt som hänt i det förflutna även måste tillfogas en nutidsförståelse och 
en framtidsförväntan. Därmed skulle den ovannämnda definitionen komma att vid-
gas till historia som händelse – då/nu/sedan. 

Även när det gäller historia i bearbetad form menar vi att det är nödvändigt att 
vidga vyerna. Få historiedidaktiker ifrågasätter den vetenskapliga dimensionens status 
som historieförmedlare i samhället. Mellan raderna kan man dock ana att det finns en 
medvetenhet om att det finns många förmedlare av historia i samhället som måste 
vägas in i ett historiedidaktiskt perspektiv. Vår vidgade definition av den bearbetade 
historien lyder därför: historia som vetenskaplig, vardaglig, familje-, massmedial, litterär-, 
kulturell och kommersiell berättelse och framställning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Hermansson Adler, Magnus (2004), Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik 
och ämnesdidaktik, Stockholm, s. 16. 
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1.3 Metod och tillvägagångssätt 
 

 
1.3.1 Varför enkätundersökning? 

 
Som kommer att framgå i det nästföljande bakgrundskapitlet, så har tidigare studier 
om elever och historia varit betydelsefulla för frågor och utgångspunkter i vårt arbe-
te. Att säga detsamma om den metod som använts i dessa studier, kan tyckas vara en 
förenklad bild av ett ställningstagande inför val av metod. Vårt främsta argument för 
att vi ändå i likhet med tidigare studier samlat information via enkäter är att vi ville ha 
jämförelsemöjligheter med dessa, något som vi anser hade varit mindre genomförbart 
om vi i stället hade valt att göra intervjuer.2  

Enkäter gör det även möjligt för oss att nå fler informanter än vad en intervju-
metod hade inneburit, vilket framhålls som en fördel med enkäter.3 Ytterligare vinster 
med enkäter är att informanterna i lugn och ro kan tänka igenom de svarsalternativ 
som finns att välja mellan. Inte heller påverkas de av en intervjuares sätt att ställa frå-
gorna vilket ofta kan vara fallet vid en intervjusituation.4 Detta har vi sett som för-
delar för vårt datainsamlande, då eleverna fick god tid på sig att fylla i enkät-
blanketten, och vi är dessutom av den åsikten att eleverna har kunnat lämna 
uppriktiga svar eftersom enkätmetoden garanterade dem anonymitet.  

Metoden vi använt oss av i vår undersökning är både av kvantitativ och kvalitativ 
karaktär, där siffermaterialet behandlats utifrån ett kvantitativt arbetssätt vilket sedan 
utgjort underlaget för kvalitativa tolkningar och slutsatser.  
 
 
1.3.2 Problem med enkätundersökningar 
 
Problem finns alltid vid undersökningar och de som kan diskuteras med anledning av 
denna undersökning är bortfall, missuppfattningar och hur säkra svaren i enkäterna 
är. Man brukar tala om bortfall i samband med enkätundersökningar och skiljer 
mellan externa och interna bortfall. Ett externt bortfall innebär att en person i urvalet 
vägrar eller inte har möjlighet att medverka i undersökningen, och interna bortfall är 
när enstaka frågor är obesvarade.5 Vår undersökning omfattas av ett mindre externt 
bortfall. Klasserna som besöktes hade inte en total närvaro av elever vid undersök-
ningstillfällena, då det i varje klass saknades några elever på grund av sjukdom vilket 
ändå får uppfattas som representativt för en vanlig dag i skolan. Detta torde därför 
inte ha påverkat resultaten i någon större utsträckning. Ett visst internt bortfall finns 
vid någon enstaka fråga, vilket vi inte heller bedömer som något som har påverkat 
resultatet. 

Missuppfattningar är ett problem med enkäter såtillvida att informanterna inte har 
möjlighet att fråga om denne inte förstår enkätens frågor.6 För att undvika detta i 
görligaste mån fanns vi tillsammans med eleverna i deras klassrum när enkäten be-
svarades och kunde vid behov tydliggöra oklarheter, utan att påverka deras ställnings-
taganden.  

                                                           
2 De åsyftade studierna är Långström, Sture (2001), Ungdomar tycker om historia och politik: en studie i 
pedagogiskt arbete. Umeå., och Youth and History. A Comparative European Survey on Historical 
Consciousness and Political Attitudes among Adolescents. Volume A Description, Volume B 
Documentation, Magne Angvik, -  Bodo von Borries (eds.1997), Hamburg. 
3 Ejlertsson, Göran (2005), Enkäten i praktiken - en handbok i enkätmetodik. Lund, s. 11. 
4 Ejlertsson (2005), s. 11-12. 
5 Ejlertsson (2005), s. 25. 
6 Ejlertsson (2005), s. 12. 
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Säkerheten i undersökningen diskuteras med hjälp av begreppen validitet och 
reliabilitet, alltså enkätfrågornas förmåga att mäta det den avser att mäta samt deras 
tillförlitlighet.7 Validiteten står i förhållande till reliabiliteten på så sätt att reliabiliteten 
måste vara fullständig för att nå absolut validitet. Tillförlitligheten i frågorna måste 
vara fullständig för att vi verkligen undersöker det vi har för avsikt att undersöka. 
Dessutom ska validiteten undersökas i förhållande till det syfte och frågeställningar 
som finns med studien.8 Runa Patel och Bo Davidson menar att någon utomstående 
som är väl insatt i undersökningens problemområde med fördel logiskt kan analysera 
innehållsvaliditeten i enkätens frågor.9 En sådan analys har gjorts av handledaren till 
vårt arbete, vilken bör betraktas vara insatt i vårt problemområde, men som ändå står 
utanför arbetet och ser undersökningen med andra ögon än vi.  

När det gäller reliabiliteten är det svårt att i förväg kontrollera tillförlitligheten. För 
att uppnå pålitlighet i frågorna är det viktigt att enkäten utformas så att de som ska 
ingå i undersökningen uppfattar enkäten på samma sätt som vi, vilket görs genom 
noggranna instruktioner och med frågor som inte kan missförstås.10 Detta anser vi att 
vi har gjort och dessutom har ett antal av frågorna redan tidigare använts i de under-
sökningar som vi hänvisat till innan och som vi har för avsikt att jämföra våra resultat 
med. Vi lät även prova enkäten på en liknande grupp elever innan, för att se om 
enkäten fungerade som vi hade tänkt oss.  

Patel och Davidson framhåller att egentligen vet man inte om en enkät kan ses 
som reliabel förrän efter den har besvarats. Detta kan kontrolleras genom att se om 
någon särskild fråga ofta hoppades över eller om det fanns frågor som utmärktes av 
att undersökningsgruppen lade till egna alternativ.11 Eftersom enkätundersökningen 
endast visat ett fåtal interna bortfall får enkätens reliabilitet betraktas som fullt till-
räcklig för att kunna användas i denna undersökning. 

 
 
1.3.3 Undersökningsgruppen 
 
Vi har redan inledningsvis mött en argumentation kring varför vi som blivande lärare 
på gymnasiet, vänder oss till elever i grundskolans år 9. Till detta kan även tilläggas 
att även de tidigare nämnda studierna kring ungdomar och historia har riktat sig till 
denna åldersgrupp.  

Enkäten har besvarats av sammanlagt 81 elever i år 9 på fyra grundskolor i 
Dalarna. Två av skolorna är belägna i vad som kan benämnas som stadsmiljö, medan 
de andra två representerar glesbygdskommuner. Våra fadderskolors geografiska 
placeringar har styrt urvalet av informanter, eftersom dessa elever skulle kunna 
utgöra tänkbara kommande elever vid våra fadderskolor. Omfånget av fyra klasser 
har vi bedömt vara en lämplig storlek i förhållande till detta examensarbete. 

De jämförelsegrupper som vi använt oss av är som tidigare nämnts kön (poj-
kar/flickor), bostadsort (land/stad) och programval (de elever som har för avsikt att söka 
ett program utan historia/med historia). Till den senare programvalsgruppen har vi 
inräknat elever som sökt de tre nationella program som i dag har historia på schemat, 
det vill säga naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och estetiskt program. I denna 
grupp finns dessutom ett antal elever som sökt humanvetareprogrammet, som är ett 

                                                           
7 Ejlertsson (2005), s. 99. 
8 Patel, Runa – Davidson, Bo (1994), Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, Lund, s. 85.               
8 Patel – Davidsson (1994), s. 85. 
9 Patel – Davidsson (1994), s. 85. 
10 Patel – Davidsson (1994), s. 88. 
11 Patel – Davidsson (1994), s. 88. 
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lokalt programalternativ där historia är obligatoriskt. I programvalsgruppen ”utan 
historia i dag” återfinns de elever som uppger att de har för avsikt att söka något av 
de övriga gymnasieprogrammen, till exempel bygg-, teknik-, hantverks-, media- och 
omvårdnadsprogrammet. Här uppstod dock ett problem då flera av eleverna uppgav 
att de inte hade bestämt sig för vilket gymnasieprogram de skulle välja. De osäkra 
eleverna kommer därför att presenteras under gruppen ”Vet ej”. Fördelningen av det 
totala antalet elever som är 81 stycken är inom programvalsgrupperna följande: ”utan 
historia” (51), ”med historia” (21), ”vet ej program” (9), inom gruppen kön ”pojkar” 
(39) och flickor (42),  och när det gäller bostadsort ”land” (44) och ”stad” (37). 
 

 
1.3.4 Enkätens utformning och genomförande 
 
Frågorna i vår enkät har alltså till viss del sitt ursprung i de ovannämnda tidigare 
gjorda undersökningarna.12  Enkätfrågorna 4, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 19 utgör tidigare 
använda frågor, där endast smärre tillägg har gjorts i vår undersökning. Detta gäller i 
fråga 6 där vi lagt till alternativen ”Internet”, ”Data/TV-spel”, ”Historiska fakta-
böcker” och ”Serietidningar”. Fråga 10 har dessutom utökats med svarskolumnen 
”Vet inte vad det är”, efter en diskussion huruvida elever i år 9 kände till de olika 
historiska epokerna eller ej. 

Då de ovannämnda frågorna endast ger en allmän bild av elevernas uppfattning av 
historia, har vi i enkätfrågorna 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18 omformulerat själva frågan, 
men behållit de ursprungliga svarsalternativen. Detta har gjorts för att kunna urskilja 
hur eleverna upplever historia i och utanför skolan. Vi har dessutom gett dem möjlig-
heten att i ett mer öppet svarsalternativ i anslutning till varje huvudfråga, själv for-
mulera hur detta kan gå till. Fråga 20 slutligen består av en rad påståenden där ele-
verna precis som i de flesta övriga frågor haft fem svarsalternativ att välja bland. 

Enkäten avslutas med en uppmaning till eleverna att om tiden räcker till så kan de 
rita sig själv när de ”håller på med historia”.13 En rad bilder har konstruerats, vilket 
visar att det finns ett behov av att uttrycka sig på andra sätt än det skriftliga. En in-
vändning som ofta görs mot öppna svarsalternativ i enkätundersökningar är att det 
endast gynnar dem som har lätt att uttrycka sig i skrift. Vi har härmed även gett 
bildskriften en betydelse i vår undersökning och kommer genomgående nyttja elever-
nas teckningar under arbetets gång. 

Efter kontakt med rektorer och lärare på respektive skola delades enkäten ut till 
klasserna vid ett personligt besök. Vi gjorde klart för eleverna varför just deras del-
tagande var intressant och viktigt och detta verkar ha fått en god verkan. Göran 
Ejlertsson menar att svarsfrekvensen brukar vara hög vi sådana gruppenkäter, vilket 
även vi erfarit.14 Vi hade även den fördelen att vi hade kontroll över att eleverna inte 
samspråkade med varandra när de besvarade frågorna.  

Sammanställningen av resultaten har skett manuellt, då vi saknat tillgång till de 
mer avancerade statistiska dataprogrammen. Arbetet med enkätsammanställningen 
har därför stundtals varit både tålamodskrävande och arbetsintensivt, då det fanns en 
hel del svarsalternativ att gå igenom. Vi är medvetna om att det finns brister i vårt 
tillvägagångssätt och att ett datastatistikprogram hade inneburit många fördelar. Vi 

                                                           
12 Enkäten finns i sin helhet som bilaga. 
13 Idén har tagits från en tidigare gjord undersökning av Sture Långström där han uppmanat eleverna att 
göra en bild av en lärare som arbetar. Ett arbete med elevens tankar i centrum som detta, har däremot 
naturligtvis bilder med eleverna i fokus. 
14 Ejlertsson (2005), s. 10. 
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anser dock att resultaträkningen genomförts på ett korrekt och tillförlitligt sätt och 
ser därför inga större problem med detta. 
 
 
1.3.5 Studiens fortsatta upplägg 
 
Det har nu blivit dags att gå vidare och inledningsvis kommer en kort bakgrund till 
ämnet och en presentation av tidigare forskning kring elevers förhållningssätt till 
historia. Därefter följer en redovisning av den empiriska undersökningen och dess 
förhållande till tidigare studier. I den efterföljande diskussionen görs ett försök att 
väva ihop undersökningens trådar i en helhetsbild. Vi vill än en gång understryka att 
vi inte har några ambitioner att ge en generell bild av hur ”det är”. Snarare handlar 
det här om ett förståelseorienterat mikroperspektiv, som mer bör ses som en 
utgångspunkt för vidare diskussioner kring frågor som rör unga elevers uppfattningar 
om historia – i och utanför skolan. 

 
 
 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
 
Som vi nämnde i inledningen så finns det flera bakgrundsfaktorer som förklarar var-
för vi som lärare bör ta hänsyn till elevernas erfarenheter för att få till stånd en bra 
lärandesituation. Det finns dels styrdokument som uttalar detta tydligt och dels en 
pedagogisk debatt som påtalar vikten av ett erfarenhetsbaserat lärande. I en under-
sökning som omfattar upplevelser av historia även utanför själva undervisningen 
krävs det naturligtvis också någon form av tankegångar kring allmänt bruk av historia 
i samhället. För att få stöd för diskussionen kommer vi att nedan presentera några 
tankar och teorier kring historieanvändning i samhället. Här kommer även tidigare 
studier som har beröring med vårt ämne om ungdomar och historia att lyftas fram. 
 
 
2.1 Historia i samhället   
 
Enligt historikern Peter Aronsson präglas dagens samhälle av en ”historiekultur i för-
ändring”.15 En stor oenighet om vad historia är och bör vara, har enligt Aronsson 
öppnat upp för en rad olika ståndpunkter, både från vetenskapssamhället och från 
samhället i övrigt. Röster höjs om betydelsen av en ökad berättarglädje från den ena, 
samtidigt som någon annan framhåller ett kritiskt betraktelsesätt som mer nödvän-
digt och en tredje förordar en samtidsrelaterad nyttoaspekt av historieämnet. Denna 
bredd och mångfald i åsikter, men också i form av en rad olika konkurrerande 
historieprojekt menar Aronsson har lett fram till en ”postmodern fragmentisering av 
historiekulturen”.16  

Även när det gäller värdemätare som rör handlingsalternativ i samhället, så hävdar 
Aronsson att det skett förändringar, något som i förlängningen även påverkar 
historiekulturen. En tyngdförskjutning från moderniseringsprocessens materiella 
välfärdsnorm, till dagens höga värdering av ”den rika upplevelsen”, menar Aronsson 
är en förklaring till att samtidens ekonomiska marknadskrafter med intresse för det 

                                                           
15 Aronsson, Peter (2000), ”Historiekultur i förändring” i Makten över minnet / Aronsson (red.), Lund. 
16 Aronsson (2000), s. 7-12. 
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förflutna inriktar sig på upplevelsen.17 Upplevelser och gestaltning i mediala former, 
visar enligt Aronsson på att det finns ett behov av att ge den historiska berättelsen en 
estetisk dimension. Den tidigare så dominerande bokmarknaden inom historiekultu-
ren har dessutom inte bara utökats med en rad filmer utan även vidgats till andra 
upplevelseområden som sträcker sig från turistsatsningar som medeltidsveckan i 
Visby till dataspel och frågesporter i TV som ofta har ett historiekulturellt innehåll.18   

De audiovisuella mediernas funktion som en av vår tids främsta förmedlare av det 
förflutna, är något som även historikern David Ludvigsson diskuterar. Han lyfter i 
sin artikel ”Den audiovisuella historien” fram en rad exempel på hur framförallt TV-
mediets framställningar av historia, påverkar oss som konsumenter. Han framhåller 
dock vikten av att problematisera och analysera den historia som vi som mottagare 
möter från varierande genrer som dokumentärer, nyhetsprogram och filmer. Den in-
levelse och upplevelse av det förflutna som denna historia förmedlar har enligt 
Ludvigsson stor betydelse för vår tids historiekunskaper och historiemedvetenhet. 
Inlevelsen tenderar dock att skapa ett okritiskt betraktelsesätt och Ludvigsson sätter 
ett varningens tecken för att låta historia bara bli underhållning. En genreanalys som 
komplement till den mer vanliga källkritiska analysen menar Ludvigsson att kan vara 
ett användbart förmedlingskritiskt redskap, både i och utanför en undervisnings-
situation.19  
 
 
2.2 Historia i skolan 
 
Från att ha varit ett ämne på undantag får det väl ändå anses att historia fått något av 
en renässans i och med att det ska bli kärnämne på gymnasiet och att alla elever där-
med ska läsa historia. Omfattningen på ämnet kommer dock inte att utgöra mer än 
50 gymnasiepoäng vilket mötts av kritik från olika håll. Hans Albin Larsson, historie-
professor och ordförande i Historielärarnas förening, uttryckte i en skrivelse till 
utbildningsminister Thomas Östros i december 2003 att ”det är av avgörande bety-
delse för möjligheten att ge en meningsfull historieundervisning att det nya kärn-
ämnets A-kurs inte omfattar mindre än 100 poäng”. Vidare påtalade han att 
kunskapsuppbyggnaden i historia bör ske successivt och i takt med elevernas mognad 
och därför menar han att kursen inte kan ”göras hur liten som helst och den bör på 
gymnasienivå komma in när eleverna har störst förutsättning att reflektera och tänka 
kritiskt, alltså under de sista åren”.20

Vad kursens omfattning av 50 poäng kommer att leda till i undervisningen återstår 
att se, men farhågor finns att kursen inte kommer att ge mer än ytliga och punktvisa 
kunskaper eftersom utrymme kommer att saknas för att fördjupa en förståelse för de 
historiska utvecklingslinjerna och sammanhangen.21

Det finns i dag ingen färdig kursplan som visar exakt vilka riktlinjer som gäller för 
den kommande kärnämneskursen, men Skolverket har publicerat en skiss på vad som 
kan tänkas komma i ett senare förslag.22 I korta drag kan man säga att kärnämnes-
kursen ska bygga vidare på grundskolans kurs, sätta historiemedvetandet i centrum 
och vara inriktat på ”kronologisk grund”, ”modern historia” och ”källkritisk träning”. 

                                                           
17 Aronsson (2000), s. 14. 
18 Aronsson (2000), s. 17. 
19 Ludvigsson, David (2000), ”Den audiovisuella historien” i Makten över minnet/Aronsson (red.), Lund, 
s. 78-90. 
20 Larsson, Hans Albin (2003), Skrivelse till Utbildningsminister Thomas Östros. 
21 Nilsson, Bengt (2004), ”Att undervisa i historia. Villkor och problem i gymnasiet” i Historien är nu 
/Karlsson & Zander (red.), Lund, s. 271. 
22 Skolverket (2005), ”GY-07. Kursplan för ämnet Historia” http://www.skolverket.se. 
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Magnus Hermansson Adler, universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot 
historia, vänder sig till lärare i grundskola och gymnasieskola med sin bok Historie-
undervisningens byggstenar där han redogör för hur undervisningsuppdraget i historia kan 
genomföras utifrån de förutsättningar och krav som finns.23 Teoretiska förutsätt-
ningar sätts under belysning samt ges även en rad konkreta exempel på hur under-
visningen kan genomföras helt i linje med kursplanernas beskrivningar över ämnet. 

Det är en varierad undervisning som förespråkas av Hermansson Adler, både när 
det gäller metoder för att eleverna ska tillägna sig historien och när det gäller varia-
tioner i sättet att tänka historia. Den kunskap eleverna ska tillägna sig ska bestå av 
både kognitiva och socioemotiva delar som är av betydelse i mängden av de histo-
riska perspektiven. Det är de moraliska och historiska problemen eleverna ska in-
hämta kunskaper om och utveckla en intellektuell självständighet i samtal med andra. 
Dessutom framhåller han vikten av autentiska upplevelser för att skapa motivation 
och lust hos eleverna. För att detta ska vara genomförbart krävs det att under-
visningen oftare utgår från lokalhistorien. Där finns de autentiska platserna och där 
finns eleven, det vill säga elevens livsvärld. Samtidigt som detta sker utvecklas elever-
nas historiska identitet gynnsamt, vilket är en nödvändighet i dagens rörliga samhälle. 
 Vidare menar han att sambandet mellan det lokala och globala är viktigt att förstå 
eftersom det globala gör sig så ofta påmind i vårt lokalsamhälle.24

Hermansson Adler visar sig ganska kritisk till universiteten för den senaste tidens 
utformning av lärarutbildningen. Han menar att lärarstudenterna inte ges möjlighet 
att utveckla elevaktiva arbetsmetoder i den grad som skulle behövas. Detta ser han 
som en tänkbar förklaring till att många lärare blivit beroende av läroboken och stö-
der sig helt på den som läromedel. Trots att vi inte är skyldiga att arbeta med en läro-
bok i undervisningen har det visat sig att det är den faktorn som mest styr och på-
verkar undervisningen i skolan. Användningen av den kan variera, den kan fungera 
som komplement till andra läromedel eller så kan den utgöra det fullständiga under-
laget för undervisningen. Eleverna behöver alltid texter med ett gott innehåll, men 
risken finns, om läroboken får styra undervisningens innehåll, att elevernas intressen 
och den lokala historien inte lämnas någon plats.25

Vidare kritik får lärarutbildningen när det gäller gestaltningsövningar i historia, vil-
ket är ett problem, poängterar Hermansson Adler, eftersom lärandet sker i mötet 
mellan skolämnet historia och elevens historia, vilket fodrar olika former av gestalt-
ning. Han menar att läraren för det akademiska ämnet historia från sin lärarutbildning 
med sig till sin undervisning och skolämnet historia, där läraren också möts av 
elevens historia och elevens föreställning om ämnet historias innehåll. Elevens histo-
ria skulle kunna sägas vara skolämnet historias motsats. Elevens historia är till 
exempel ostrukturerad, tendentiös, med brutna tidslinjer och med högt meningsvärde 
för eleven - en subjektiv historia. Skolämnet historia är däremot strukturerad, har ett 
allsidigt urval med sammanhängande kronologi och med lågt meningsvärde för ele-
ven – en objektiv historia. Hermansson Adler hävdar att det är just i detta möte 
mellan skolämnet historia och elevens historia, som lärande sker, i en växelverkan 
mellan elevens inlevelseförmåga och skolans historias analytiska betraktelsesätt. Han 
framhåller att analysen och inlevelsen måste länkas samman för att resultera i ett 
fördelaktigt lärande. Detta kan ske genom gestaltningar av olika slag, som övningar i 
att tala, läsa, skriva, räkna och skapa. Gestaltningsövningar som lärarna i sin utbild-
ning inte får särskilt mycket kunskap om. För att eleven ska lära sig mer är det därför 
av särskild stor betydelse att få eleven intresserad och därför är det viktigt att under-

                                                           
23 Hermansson Adler, Magnus (2004). 
24 Hermansson Adler (2004), s. 215. 
25 Hermansson Adler (2004), s. 50. 
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visningen når fram till nuet, där eleven finns. Det är också i detta möte som 
Hermansson Adler menar att ett historiemedvetande utvecklas.26

Även Per Eliasson, universitetslektor i miljöhistoria och historielärarutbildare, 
menar att det är möjligt att fördjupa elevernas historiemedvetande utifrån ovan-
nämnda utgångspunkter. Han förklarar att den objektiva historien måste tillåtas att 
möta den subjektiva för att ett fördjupat historiemedvetande ska kunna utvecklas. 
Detta kräver att undervisningen utgår från elevernas referenser, deras livsvärldar, att 
de tre tidsdimensionerna då/nu/sedan aktiveras och att historien berör riktiga män-
niskor.27

Begreppet historiemedvetande påträffas gång på gång i den historiedidaktiska dis-
kussionen och det utgör även en central position i kursplanerna för historia för 
grundskola och gymnasieskola. I grundskolans kursplan för historia står det att 
undervisningen i historia ska leda till att eleven ”förvärvar ett historiemedvetande”28 
och i gymnasieskolans kursplan för Historia A ska skolan ”i sin undervisning i histo-
ria sträva efter att eleven fördjupar sitt historiemedvetande”29. Även i den första skis-
sen till kursplanen för kärnämnet Historia återkommer begreppet: ”Utbildningen i 
Historia syftar till att utveckla elevens historiemedvetande[…]”30. 

Det historiedidaktiska intresseområdet har breddats under de senaste åren från 
skola till samhälle, vilket har sin grund i det tilltagande intresset för historia i sam-
hället. Begreppet historiemedvetenhet har som nämnts en central roll i skolornas 
målformuleringar för historia, men Klas-Göran Karlsson framhåller i sin artikel 
”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” att de historiedidaktiska frågorna kring 
historiemedvetande idag inte ses som typiska för historieundervisningen i skolan, 
utan hur det yttrar sig som helhet i samhället.31  

En historiedidaktiker intresserar sig således för en kommunikationskedja byggd 
kring historia, vilken består av avsändare eller förmedlare av historia och mottagare 
av historia. Dessutom består kedjan av olika kanaler och medier i vilka historia för-
medlas; utbildningssystem, massmedier och kanaler inom underhållningsbranschen 
som till exempel film och inom datavärlden. Detta och dess förändringar utgör en 
historiedidaktikers undersökningsobjekt numera.32  

Definitionerna av begreppet ”historiemedvetande” varierar utifrån vem som 
använder det, men här har vi valt att försöka klargöra begreppet utifrån Klas-Göran 
Karlssons förklaring. Han menar att ett historiemedvetande är något som finns i 
varje människa. Det är utifrån det som vi reflekterar över och integrerar historien i 
vår egen identitetsbildning, i vårt eget vetande och våra egna handlingar. Vi gör det 
för det mesta utan att vi medvetet tänker på det, det sker av sig självt. Det är en del 
av att vara människa, ingen kan sakna ett historiemedvetande, och det bidrar till att vi 
kan fungera som samhällsmedborgare. Till detta begrepp knyts även en tidsdimen-
sion, dåtiden, nutiden och framtiden som står i relation till varandra i förståelsen av 
historia. Det är inte enbart lösgjorda fakta eller enskilda händelser i det förflutna som 
är det viktiga, utan istället att förstå att dagens människor och samhälle är i för-
bindelse med dåtiden och även med framtiden. De tre tempusformerna påverkar och 
samspelar alltså med varandra. Historielöshet, som landets invånare sägs ha drabbats 

                                                           
26 Hermansson Adler, (2004), s. 20-25. 
27 Eliasson, Per (2004), ”Kan ett historiemedvetande fördjupas? Om hur historia värderas i 
gymnasieskolan” i Historien är nu / Karlsson & Zander (red.), Lund, s. 295-298.  
28 Skolverket (2000), ”Kursplaner och betygskriterier för grundskolan” http://www.skolverket.se
29 Skolverket (2000), ”Kurser” http://www.skolverket.se
30 Skolverket (2005). 
31 Karlsson,  Klas-Göran (2004), ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Historien är nu / 
Karlsson & Zander (red.), Lund, s. 44.     
32 Karlsson (2004), s. 33-35. 
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av, menar Karlsson, skulle i detta sammanhang kunna beskriva människor som 
saknar vissa bestämda faktakunskaper om det förflutna. 33  

Hermansson Adler uttrycker att denna så kallade historielöshet handlar om en 
otillräcklig kunskap i att tänka i orsakssammanhang.  Att kunna fånga orsaker till nå-
got som har hänt innebär att kunna placera orsakerna i den historiska kontexten. 
Dessutom kan historielösheten leda till att ungdomars identitetsutveckling hämmas 
eftersom de bara kan relatera till det som hänt dem själva då de inte har kunskaper 
som gör det förflutna förståeligt.34  

 
 
2.3 Tidigare studier om elever och historia 
 
För drygt tio år sedan genomfördes ett stort europeiskt forskningsprojekt om ung-
domar och historia, vilket ändade upp i en stor rapport i två delar.35 I centrum för 
undersökningen, som fått namnet Youth and History, fanns cirka 30 000 elever från 
närmare trettio europeiska länder vars tankar och idéer kring historia och politik 
framförallt syftade till att ge svar på vilken betydelse historia hade för unga i det sam-
tida Europa, hur historiemedvetenheten kom till uttryck och hur historie-
undervisningen bedrevs. Frågor och utgångspunkter till vår studie hittar vi här, men 
materialet är dock stort och svårtillgängligt att använda som jämförelsematerial, något 
som även uppmärksammats av efterföljare till ovannämnda undersökning.  

En av dessa är Staffan Eriksson som i en rapport presenterar några ”smakbitar” 
från det statistiska undersökningsmaterialet, med tyngdpunkt på den svenska delen av 
projektet som genomfördes bland 829 elever i år 9 under vårterminen 1995.36 I 
Erikssons rapport framhålls det att den enkätundersökning som tidigare gjorts kan 
vara ett hjälpmedel i undervisningen i form av t.ex. diskussionsunderlag eller som ut-
gångspunkt för ett diagnostiskt prov. Att som i Youth and History söka svar på elevers 
värdering av historieämnet och historiestudier, skulle därmed kunna ses som ett 
”medel för att anpassa och förbättra undervisningen”.37 Vårt syfte att utifrån elevers 
förhållningssätt till historia söka svar på hur lärare bör förhålla sig till detta, ligger 
därmed helt i linje med Erikssons konstaterande. 

Delar av den svenska undersökningen finns även representerad i en nordisk an-
tologi Ungdom og historie i Norden.38 Här analyserar en rad nordiska forskare resultaten 
främst utifrån ett nordiskt jämförande perspektiv, men även med utblickar mot 
Europa. Magne Angvik som även var en av ledarna för det europeiska projektet 
Youth and History, har i denna nordiska antologi satt ungdomars historieintresse i fo-
kus. I artikeln ”Er nordiske 15-åringar interessert i historie?” diskuterar han kring 
frågor som har direkt anknytning till vår undersökning.39 Om det är så att det finns 
ett intresse för historia bland ungdomarna, frågar sig Angvik – vad är det då som 
motiverar detta? Är de mer intresserade av den historia som de möter utanför skolan 
än den som skolan kan bjuda på? Vilken historia är det som intresserar och vilken 
roll spelar förmedlingssätten för historieintresset bland unga i dagens mediesamhälle? 
Angviks slutsatser är att historieintresset visar sig på skilda sätt och att motiven är 

                                                           
33 Karlsson (2004), s. 44-46. 
34 Hermansson Adler, (2004), s. 212. 
35 Youth and History  (eds.1997). 
36 Eriksson, Staffan (1997), Ungdomar och historia: 829 svenska niondeklassare om tolkningen av det 
förflutna, förståelsen av nutiden och perspektiv på framtiden våren 1995, Malmö. 
37 Eriksson (1997), s. 4. 
38 Ungdom og Historie i Norden,  Magne Angvik - Vagn Oluf Nielsen (red.) (1999), Bergen-Sandviken. 
39 Angvik, Magne (1999), ”Er nordiske 15-åringer interessert i historie?”, i Ungdom og Historie i Norden/ 
Angvik & Nielsen (red.), s. 121-136. 
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olika. Nyttoaspekten av historia är dock mer framträdande hos ungdomarna än vad 
upplevelsen och spänningen är. Undersökningen visar också att eleverna är mer in-
tresserad av historia som den förmedlas utanför skolan än i skolan. Det finns enligt 
Angvik en positiv inställning till historia hos den nordiska ungdomen som kan för-
klaras utifrån olika bakgrundsfaktorer, som social status, kön och politiskt och reli-
giöst intresse. Frågan är om vår undersökning av programval kan vara en ytterligare 
variabel som kan synliggöra skillnader i ungdomars förhållningssätt till historia? 

Historieundervisning, historiemedvetenhet och politiska attityder står även i fokus 
för Sture Långströms arbete Ungdomar tycker om historia.40 Denna undersökning gjor-
des år 2000 och har även den precis som den svenska delen av Youth and History fem 
år tidigare grundskoleelever i fokus, vilket möjliggör ett jämförande perspektiv. 
Långström har dessutom utökat undersökningsgruppen till att gälla gymnasieelever, 
men ett problem med detta var att han endast nådde ett urval av denna elevgrupp, 
nämligen de som studerade på program där historia var obligatoriskt. Detta gör att 
han efterfrågar en studie av hur det kan se ut bland elever som sökt andra program, 
något som han dock framhåller kan vara problematiskt då dessa inte har historie-
ämnet aktuellt.41 Långströms undersökning innehåller många intressanta resultat, 
varav några kommer att sättas in i sitt sammanhang i vår kommande empiriska 
undersökning. Kontentan av Långströms resonemang är ändå att studien visar att 
”undervisningen endast till en liten del anpassas till eleverna och deras livsvärldar”.42 
Det är därför nödvändigt, säger Långström, att i en konkurrerande intressevärld inse 
att historieundervisningen måste förändras. En förändring som bör utformas utifrån 
elevernas tankevärldar – först då kan vi få till stånd ett möte med historien som angår 
och berör dem.43

Långströms studie utgör på flera sätt avstampet i vår undersökning. Det är här vi 
hittar relevanta enkätfrågor att jämföra med, och omformulerade blir dessutom dessa 
frågor användbara för att ge svar på nya frågor. Det är även här som tankar kring 
programvalsgruppen som intressant jämförelsevariabel befästs. Det är också i denna 
undersökning som vi finner stöd för vårt syfte att göra en undersökning med ett 
elevperspektiv på historia. Undersökningarna som presenterats ovan kommer att ut-
göra jämförelsebas för delar av den empiriska undersökning som nu följer. Låt oss 
därmed bege oss in i elevernas värld för att se hur de upplever och förhåller sig till 
historia. En värld som tidigare studier framförallt studerat i en undervisningskontext, 
men som i denna undersökning även tar oss med utanför skolans väggar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

40 Långström, Sture (2001). 
41 Långström (2001), s. 20. 
42 Långström (2001), s. 73. 
43 Långström (2001), s. 189-190. 
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3. Historia i elevernas värld – enkätresultat 
 
Följande resultatredovisning har delats upp i fem olika avsnitt. Först får vi ta del av 
betydelsen av historia bland eleverna. Därefter presenteras en jämförelse av 
förmedlingssätt – hur eleverna tycker om att möta historia, vilka sätt de litar på och 
vilka sätt de upplever sig möta historia på i och utanför skolan. Denna jämförande 
presentationsform fortsätter sedan med elevernas upplevelser på olika plan av histo-
riska tidsperioder, olika slags historia och olika geografiska områdens historia.  

Redovisningen bygger vidare på ett urval av enkätsvaren, där vi framförallt valt att 
hålla oss till ett presentationsmönster där elevernas medhållande svar, till exempel 
alternativen håller med/håller helt med, räknats samman till en svarskategori. Denna 
svarskategori har sedan utgjort underlaget för redovisningen av varje enskild fråga. 
Resultaten presenteras i procentform, även om detta kan ifrågasättas då deltagarna i 
enkätundersökningen är så få. Vi menar ändå att delen av helheten inom varje 
jämförelsegrupp synliggörs bäst med procentredovisning. Det låga antalet i grup-
perna är dock något som man som läsare bör ta med sig under resans gång. Del-
tagandet vid enkätundersökningen från undersökningsgrupperna som presenterades 
tidigare, har varit utan anmärkning och endast ett fåtal interna bortfall har noterats. 
Dessa är dock inte av ett sådant omfång att de påverkar undersökningsresultatet. 

I enkätundersökningen gavs möjligheter för eleverna att ge mer öppna svar på 
några av frågorna och ett antal av dessa kommentarer kommer att byggas in i 
resultattexten. Detta gäller även några av de elevteckningar som konstruerats och 
som visar hur eleverna upplever sig själva när de håller på med historia. Tillsammans 
med uppgifterna från elevenkäten kommer dessutom resultat från tidigare studier att 
i viss mån diskuteras i detta kapitel. 
 
 
3.1 Vilken betydelse har historia för eleverna? 

 
Att göra en undersökning om elevers förhållningssätt till historia kräver att vi först 
får en uppfattning om vad historia har för betydelsevärde i deras värld. Här kommer 
ett urval perspektiv att presenteras från elevenkäten där elevernas svar kan ge oss en 
bild av hur eleverna uppfattar historia. Är det så att historia är något som är mindre 
viktigt i elevernas värld, eller är det något som de anser sig ha nytta av? Med andra 
ord; finns det ett positivt eller negativt betydelsevärde för historia hos eleverna, och 
synliggörs dessutom skillnader när det gäller kön, programval och bostadsort? Ett 
annat perspektiv tas i elevernas syn på gymnasieämnet historia och värdering av 
historiekunskaper. Vi kommer vidare att undersöka betydelsen av då-
tid/nutid/framtid för elevernas historiestudier och dessutom presentera elevernas 
ställningstagande för några kultur- och naturmiljöer. 
 
 
3.1.1 Positivt eller negativt betydelsevärde för historia hos eleverna 
 
Redan i den första enkätfrågan får eleverna möta en rad olika värderande påståen-
den.44 Vi har här valt att dela in dessa påståenden i fyra olika kategorier. Ursprungs-
idén till kategorierna A - C har vi lånat från Magne Angviks undersökning.45 Dessa 
kategorier presenteras närmare nedan och har alla en positiv klang. Kategori D är 

                                                           
44 Se bilaga, enkätundersökning fråga 4. 
45 Se Angvik (1999), s. 125. 
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däremot vår egen sammanställning av vad vi menar är mer negativa påståenden i frå-
gan. Följande grupperingar kan därför ge oss en bild av om det finns ett positivt eller 
negativt betydelsevärde för historia hos den undersökta elevgruppen.  

A. personligt upplevelsevärde – Påstående: ” Äventyr och spänning som stimulerar min 
fantasi”, sätter den personliga upplevelsen högt. 

B. personligt nyttovärde – Påstående: ”En chans för mig att lära mig av andras miss-
tag och framgångar”, tillsammans med ”Ett sätt för mig att få grepp om mitt liv i en 
tid med stora förändringar”, visar att  historia är något som är nyttigt på ett personligt 
plan. 

C. allmänt bruksvärde – Påstående: ”Många bra exempel på vad som är rätt och fel,   
bra och dåligt” och ”Visat bakgrund till nuet och förklarar nutida problem”, kan ses 
som ett sätt att se historia som ett redskap för  allmän generell orientering i dagens 
samhälle. 

D negativt värde – Påstående: ”Bara ett skolämne och inget mera”, ”Något dött som 
inte har något med mitt liv att göra i dag”, och ”En samling grymheter och katastro-
fer”, är avvisande till historia och har därmed en nekande betydelse för eleverna. 

 
Tabell 1  
Elevernas svar på enkätfråga 4 ”Vad betyder historia för dig?”  
En redovisning i procent utifrån en kategoriuppdelning av de åtta olika påståendena i enkät-
fråga 4, där det totala antalet ”håller med/håller helt med” inom varje grupp, utgör under-
laget. 
                   
 

alla pojkar flickor program 
utan 
historia 

program 
med 
historia 

program 
vet  ej 

land stad 

A. Personligt 
upplevelsevärde (1b) 

36 36 40 29 55 11 30 39 

B. Personligt 
nyttovärde 
(1c +1h) 

37 35 39 39 37 22 36 37 

C. Allmänt 
bruksvärde 
(1e + 1f) 

55 53 58 50 74 39 45 68 

D. Negativt värde 
(1a + 1d + 1g) 

28 31 26 28 3 50 30 24 

Källa: Enkätundersökning med elever i år 9,  november 2005. 
 
Vi kan i tabellen ovan se att elevernas svar visar att det allmänna bruksvärdet får det 
högsta procenttalet, där över hälften av eleverna är eniga om att historia är något 
positivt som ger relevanta kunskaper i dagens samhälle. Intressant att notera är att de 
elever som hoppas komma in på något av de program som läser historia i dag, ligger 
mycket högre i denna bedömning än de övriga eleverna. Detsamma gäller urvals-
gruppen land/stad, där en större andel av 9:orna i staden håller med om att historia 
är något som ger dem generella kunskaper. När det gäller kategori B, som sätter den 
personliga nyttan i fokus är det inte stora skillnader som synliggörs, men noterbart är 
att gruppen ”program utan historia i dag” värderar det personliga nyttovärdet något 
högre än de övriga. 

Att historia även har ett upplevelsevärde anser 36 % av eleverna, och detta marke-
ras tydligast i grupperna flickor, program med historia i dag och stad. Även det nega-
tiva betydelsevärdet får ett relativt högt bifall, där över en fjärdedel av de tillfrågade 
eleverna håller med. Mest negativa i urvalsgrupperna är pojkar, de som inte är säker 
på programval och elever på landsbygden. Det mest utstickande resultatet är dock 
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gruppen med historia i dag, där endast 3 % håller med om att historia har en negativ 
betydelse för dem. 

 
Figur 1  
Historia – kan upplevas både som positivt och negativt för eleverna 
 

            
 
Källa: Elevteckningar, enkätundersökning med elever i år 9, november 2005 
 

Resultaten visar alltså att det finns både ett negativt och positivt betydelsevärde för 
historia bland eleverna – ett resultat som på ytan inte säger oss något. En uppdelning 
i urvalsgrupper visar dock att rent allmänt har historia en något positivare betydelse 
för flickor än för pojkar. Detta är ett antagande som stämmer överens med tidigare 
undersökningar.46 En positivare hållning till historia hittar vi även bland de elever 
som sökt ”program med historia” i jämförelse med de som sökt ”program utan 
historia”. 

När det gäller förhållandet mellan elever i gruppen land/stad, så visar vår under-
sökning att stadseleverna jämfört med sina jämnåriga på landsbygden har en något 
positivare hållning till historia. Detta förhållande bekräftas i Angviks tidigare under-
sökning, medan Långström menar att boendeaspekten saknar betydelse för detta för-
hållande.47 Gruppen ”vet ej program” är överlag den mest negativa urvalsgruppen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Se Angvik (1999), s. 122, Långström (2001), s. 44. 
47 Se Angvik (1999), s. 123, Långström (2001), s. 45. 
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3.1.2 Tankar kring gymnasieämnet historia och historiekunskaper  
  
Figur 2  
Visar svarsalternativet håller med/håller helt med inom programvalsgrupperna i 
några påståenden i %. 
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Källa: Enkätundersökning med elever i år 9,  november 2005. 
 
Diagrammet ovan visar att av de elever som har för avsikt att söka ett program som i 
dag saknar historia, svarar nästan hälften att historia på gymnasiet bör alla få läsa. 
Ungefär lika stor andel tycker att historia borde vara kopplad till programvalet. Unge-
fär en femtedel av nämnda grupp skulle dessutom kunna tänka sig att läsa historia 
även om de inte fick betyg. Över 75 % bejakar rätten till allmänna historiekunskaper, 
samtidigt som nästan 60 % i denna grupp är överens om att det inte är nödvändigt 
med samma historiekunskaper för alla människor. 

De elever som tänker sig ett program som även i dag har historia, har en något an-
norlunda stapelbild i diagrammet. Ett stort bifall (81 %) för att historia borde läsas av 
alla visar återigen att denna grupp har en allmänt positiv bild av historia. Detta kan 
även konstateras i resultatet av det tredje påståendet där över 40 % av denna elev-
grupp kan tänka sig att läsa historia även om de inte får betyg. Intressant i samman-
hanget är att denna elevgrupp är betydligt negativare än gruppen ”program utan 
historia” till att anpassa historieundervisningen efter programval. De är också betyd-
ligt tveksammare än den förra gruppen till att alla människor inte behöver samma 
historiekunskaper. Att alla människor har rätt till historiekunskaper är dock något 
som det råder stor enighet om inom gruppen ”programval med historia”.  

Bland de elever som inte har bestämt sig för vilken typ av program de ska välja, 
finns det ett visst ställningstagande (30 %) för att alla bör läsa historia på gymnasiet. 
Samtidigt tycker drygt 20 % att denna historia ska vara anpassad efter det program 
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man väljer. Ingen i denna grupp kan däremot tänka sig att läsa historia om de inte får 
betyg. Detta konstaterande förstärker bilden av en allmänt negativ betydelse för his-
toria i denna elevgrupp. De ställer sig dock mycket positiv till rätten till allmänna 
historiekunskaper (78 %), och de markerar mycket tydligt (89 %) att dessa kunskaper 
inte behöver vara desamma för alla människor.  

 
Figur 3   
Samma historia för alla - eller olika? 

 
 
 
Källa: Elevteckning enkätundersökning  i år 9, november 2005 
 
När det gäller elevernas uppfattning om framtida gymnasiestudier och kunskaper i 
historia, så visar alltså resultaten att i gruppen ”program utan historia” är ungefär 
hälften positivt inställda till en anpassad historieundervisning efter programval för 
alla i gymnasiet. Deras ställningstagande för skillnader i historieundervisningen be-
kräftas i deras uppfattning om att alla inte behöver samma historiekunskaper. Lik-
nande resultat finner vi i gruppen ”vet ej program”, även om de inte intar ett lika 
positivt förhållande till framtida gymnasiestudier. I gruppen ”program med historia” 
markeras ett tydligt ja till både historieundervisning och historiekunskaper till alla. 
Den positiva betydelse som detta medger förtydligas i att 40 % av dessa elever upp-
ger att de kan tänka sig att studera historia även om de inte får betyg. Ett intressant 
resultat i denna grupp är att de i motsats till de övriga inte har samma övertygelse om 
att historia kan och bör se olika ut, beroende på programval och individ. Den sist-
nämnda gruppen känner sig säkert hemmastadd i den traditionella historieundervis-
ning som vi ser exempel på ovan i figur 3. 
 
 
3.1.3  Olika skäl för historiestudier 
 
Elevenkäten innehöll bland annat ett påstående som var negativt hållet till behovet av 
framtida historiekunskaper.48 En sammanställning av resultaten i denna fråga visar att 
det är 62 % av samtliga elever som avvisar detta påstående, 25 % är osäkra och 13 % 
som håller med om att de inte behöver några historiekunskaper i framtiden. Flertalet 
elever menar därmed att det finns ett behov av historiekunskaper i framtiden.  

Frågan är vad eleverna upplever som viktiga skäl för att studera historia? I tabellen 
nedan presenteras elevernas svar på enkätfråga 5. Här får vi en bild av varför eleverna 
anser det viktigt med historiekunskaper. Är det då kunskapen om det förflutna i sig 
som är betydelsefullt, eller är historia viktigare som ett redskap att förstå nutiden, 
eller finner eleverna det största värdet i att historiekunskaper förbereder inför kom-
mande tider?  
 

                                                           
48 Se bilaga, enkätundersökning fråga 20. 
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Tabell 2 
Hur stor betydelse har följande skäl för att studera historia?  
Svarsalternativet stor/mycket stor betydelse – det totala antalet inom varje grupp  i procent.49

 alla program utan 
historia i dag 

program med 
historia i dag 

vet ej 
program 

land stad 

Kunskap om historien 54 49 86 11 45 65 
Förståelse för nuet 51 52 62 22 49 54 
Orientering inför 
framtiden 

38 39 43 22 37 38 

Källa: Enkätundersökning  med elever i år 9, november 2005 
 
Enligt enkätsvaren ovan så är det kunskap om historien som uppges ha störst bety-
delse när det gäller historiestudier bland eleverna, tätt följt av förståelse för nuet. När 
det gäller orientering inför framtiden så ser vi att detta alternativ får lägre procent-
andel än de övriga. Kunskapen om det förflutna är enligt den elevgrupp som sökt 
program som har historia i dag det viktigaste skälet för att studera historia, vilket 
gruppen som saknar historia i dag delvis stämmer in i. För denna grupp är dock för-
ståelsen för nuet, ett ännu viktigare skäl än kunskapen om dåtiden. Hos gruppen vet 
ej är både nuet och framtidsorientering viktigare än det förflutna. 

Finns det då några skillnader mellan elever på landsbygden och i staden? Rent 
allmänt så ger eleverna från staden större betydelse till alla alternativen. Störst är dock 
skillnaden när det gäller dåtiden, eller kunskapen om historien, där vi ser att 20 % fler 
i staden än på landsbygden ger detta alternativ stor/mycket stor betydelse. 

En övervägande del av eleverna anser att historiekunskaper är något som de be-
höver i framtiden. Det finns dock olika värderingar i den undersökta gruppen om 
varför man bör studera historia. Sture Långström tolkade i sin studie relativt små 
skillnader mellan alternativen då/nu/sedan, som att det fanns en viss medvetenhet 
hos eleverna om att dessa dimensioner har ett samband.50 Detta kan väl även göras 
till viss del i vår undersökning, men skillnaderna inom jämförelsegrupperna visar att 
detta kan vara problematiskt. Det mest utstickande och intressantaste resultatet är att 
det finns ett tydligt markant egenvärde i kunskaper om det förflutna i sig hos 
programvalsgruppen med historia. Gruppen utan historia och de som ej har bestämt 
val av program, syns ha ett betydligt mer nyttoinriktat förhållningssätt och behov till 
framtida historiestudier. 
 
 
3.1.3 Hur värderas natur/kultur i elevernas värld? 
 
Denna fråga ger mer indirekta svar på elevernas förhållande till historia. Genom att 
undersöka deras inställning till kulturmiljöer/naturmiljöer vill vi se hur kultur och 
historia värderas i elevernas värld i förhållande till mer ekologiska intressen. I Youth 
and History-projektet så prioriterade de nordiska eleverna naturmiljön, men det fanns 
även ett stort intresse för bevarandet av kulturmiljöer och historiska minnesmärken.51 
Elevundersökningen bland 9:orna år 2000, visar att en liknande bedömning kvar-
stod.52 Hur ser det då ut i dag? 
 
 
 

                                                           
49 Se bilaga, enkätundersökning fråga 5. 
50 Långström (2001), s. 47. 
51 Angvik (1999), s. 133-34. 
52 Långström (2001), s. 162. 
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Figur 4 
Natur/kulturmiljöer som eleverna anser vara viktiga/mycket viktiga att skydda.  
(I % av det totala antalet elever.) 
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Källa: Elevenkät i år 9, november 2005, gruppen alla elever. 
 
Föregående diagram bygger på fråga 19 i elevenkäten, där eleverna uppmanats att ta 
ställning till vilka miljöer som bör skyddas när en ny motorväg ska dras i området. 
Där ser vi hur hela elevgruppens svar fördelas på de olika alternativen. Den miljö 
som eleverna ansåg vara viktigast att bevara var den utrotningshotade fågelns 
häckningsplats (65 %). Därnäst följer den medeltida kyrkan (59 %), minnesmärke 
över andra världskriget (56 %) och en religiös kultplats från stenåldern (49 %). 
Minsta bevarandevärde gav eleverna till en poets bostad (16 %). Det högsta 
bevarandevärdet fick alltså naturmiljön i enkätsvaren, tätt följd av två religiösa kultur-
miljöer och ett minnesmärke från kriget. Resultaten stämmer i stort med tidigare stu-
dier, även om ordningsföljden har ändrats när det gäller till exempel den medeltida 
kyrkan och minnesmärket från andra världskriget i jämförelse med studien från år 
2000.  

En genomgång som gjorts av de olika urvalsgrupperna visar vissa skillnader som 
kan vara intressanta att ta del av. När det gäller häckningsplatsen ”naturvärdet” så 
finner vi en övervikt inom jämförelsegrupperna för detta i grupperna stad och pro-
gram med historia. Den medeltida kyrkan anses viktigast att skydda i grupperna 
flickor och program med historia. Kultplatsen från stenåldern har ett extra 
skyddsvärde hos grupperna stad, flickor och program med historia. Även när det 
gäller krigsminnesmärket är det dessa grupper som dominerar. Långström har utifrån 
flickornas högre svarsfrekvens i varje påstående tolkat detta som ”ett utslag av ett 
större kulturintresse hos flickorna”.53 Även i våra resultat synliggörs ett liknande 
mönster och det är bara när det gäller naturvärdet som skillnaderna mellan könen är 
obetydliga. Ett större kulturbevarandevärde möter vi därmed även hos grupperna 
stad och program med historia. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
53 Långström (2001), s. 163. 
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3.2 Förmedling av historia  
 
Hur ska eleverna få kunskap om innehållet i historien, alltså hur ska förmedlingen i 
historieundervisningen gå till? För att få veta något om det anser vi att vi måste 
känna till något om vad eleverna själva tycker om och hur de upplever att de brukar 
få ta del av historien. Enkätfrågorna som eleverna i undersökningen fått besvara har 
varit utformade så att det går att se vad de har för uppfattningar om olika sätt att 
möta historia och hur ofta de möter historia genom dessa olika förmedlingssätt. 
Redovisningen av svarsresultaten börjar med de sätt eleverna tycker om att möta 
historia på, sedan följer hur de möter historien på fritiden, efter det redovisas hur 
eleverna upplever att de får möta historien i skolan och som avslutning kring 
förmedlingssätten redovisas vilka förmedlingssätt eleverna litar på. 
 
 
3.2.1 Elevernas mest omtyckta förmedlingssätt av historia 

 
Att ta del av historiens innehåll kan ske på ett flertal vis. I undersökningen har ele-
verna fått ta ställning till tolv olika sätt att möta historien genom. I nedanstående 
tabell redovisas dessa förmedlingssätt utifrån elevernas svar ”mycket” och ”väldigt 
mycket” och utifrån svaren har sedan sätten rangordnats.  
 
Tabell 3 
Elevernas svar på enkätfråga 6 ”Vilka sätt att möta historia tycker du om?”  
Svarsalternativ mycket/väldigt mycket i % av det totala antalet elever. 
 
Biofilmer        67  
Historiska faktaprogram i TV  46  
Lärare som berättar     45  
Andra vuxna som berättar   42  
Museer och historiska platser  36  
Data/TV-spel      29  
Internet        27 
Historiska faktaböcker    21 
Serietidningar      15 
Historiska dokument och källor 15 
Läroböcker       14 
Historiska romaner     12 
Källa: Enkätundersökning med elever i år 9, november 2005. 
 
Det visar sig, kanske inte oväntat, att det är biofilmer som eleverna mest tycker om att 
möta historien på. Även om historiska motiv länge varit vanliga inom filmen har det 
under de senaste åren producerats ett stort antal filmer med historiska motiv vilka 
verkat mycket publikdragande.  
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Figur 5  
Historieupplevelse via filmduken 

 
Källa: Elevteckning, enkätundersökning november 2005 

 
67 % av eleverna anger att de tycker om att möta historia genom biofilmer, vilket 
elevteckningen ovan är ett exempel på. Men även historiska faktaprogram i TV, lärare 
som berättar och andra vuxna som berättar uppskattas av eleverna, dessa sätt att möta 
historien på får ett procenttal på strax över 40. Även i Sture Långströms studie visade 
det sig att eleverna föredrog biofilmer att ta del av historia genom, följt av historiska 
faktaprogram i TV. I den undersökningen fick inte lärare som berättar bättre placering än 
en femteplats, både museer och historiska platser och andra vuxna som berättar föredrogs 
mer.54 Sist i vår undersökning väljer eleverna historiska romaner (12 %) och inte heller i 
de tidigare undersökningarna visas de någon större uppskattning.55 Om listan över 
förmedlingssätten studeras närmare framkommer att de sätt som eleverna minst 
tycker om att möta historia på alla kräver ett läsande av eleven – kan detta ha betydel-
se i sammanhanget? Dessa förmedlingssätt kräver en viss kraftansträngning av 
eleverna medan alternativen som de rangordnar överst inte kräver något sådant utan 
genom dem kan de enbart fyllas av en upplevelse utan att behöva göra något själva. 
Magne Angvik delar in förmedlingssätten i grupperna nyttjandet av bildmedier, 
muntliga framställningar, skriftliga framställningar och slutligen nyttjandet av museer 
och historiska platser. Och det är användandet av bildmedier som mest tilltalar 
eleverna i Sverige och i övriga Norden 1995.56

Biofilmer är det mest populära förmedlingssättet av historia inom samtliga 
jämförelsegrupper, men de uppskattar även berättelsen. Elever med ett programval 
med historia tycker lika mycket om när andra vuxna berättar för dem som att se biofilm 
och lärare som berättar kommer inte långt efter. Även elevgruppen program utan upp-
skattar berättandet, dock ger de det inte lika höga värde som elevgruppen program 
med. Vet ej gruppen skiljer sig från de två övriga, näst efter biofilmer föredrar de 
data/TV-spel. 

När det gäller pojkarna och flickorna är de överens om att placera biofilmer överst i 
listan över vad de mest föredrar att möta historia genom, men sedan går deras upp-
fattningar isär. Flickorna har därefter valt andra vuxna som berättar för dem, medan 
pojkarna har föredragit historiska faktaprogram i TV.  Även Långström noterar flickor-
nas större uppskattning av det muntliga berättandet framför till exempel TV:ns fakta-
program. Han spekulerar i om detta kan vara ett tecken på att flickorna redan i denna 
ålder visar större begivenhet inför konsumtion av kultur eftersom flera under-

                                                           
54 Långström (2001), s. 49. 
55 Långström (2001), s. 49, Eriksson (1997), s. 9. 
56 Angvik (1999), s. 135. 
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sökningar visar att det är kvinnorna som är konsumenterna av kulturen i vårt land. 
De lånar till exempel fler böcker och går oftare på teater än vad män gör.57

 
 

3.2.2 Historieförmedling på fritiden 
 
Angvik menar att det visar sig att eleverna är mer intresserade av historien på det sätt 
som de möter den utanför skolan än genom sättet den presenteras i skolans under-
visning och att förklaringen till det är att skolans historieundervisning är påtvingad 
och ofrivillig medan den utanför är frivillig och gjord efter ett eget val.58 Det man 
tycker om att göra borde till viss del styra vad man faktiskt gör när man själv får be-
stämma. Hur ofta menar eleverna att de möter historia utanför skolan genom de 
olika förmedlingssätten?  
 
Tabell 4 
Elevernas svar på enkätfråga 8 ”Hur ofta möter du historia på följande sätt utanför 
skolan?”  
Svarsalternativ mycket/väldigt mycket i % av det totala antalet elever. 
 
Biofilmer        36,5  
Historiska faktaprogram i TV  27  
Internet        17  
Andra vuxna som berättar   16  
Data/TV-spel      16  
Historiska faktaböcker    8   
Museer och historiska platser  7 
Historiska romaner     5 
Historiska dokument och källor 4 
Lärare som berättar     4 
Läroböcker       3 
Serietidningar      1 
 
Källa: Enkätundersökning med elever i år 9, november 2005. 
 
Av elevernas svar visar det sig att det förmedlingssätt eleverna mest tycker om, bio-
filmer, möter de också oftast på fritiden, 36,5 % svarar ”mycket” eller ”väldigt 
mycket” på detta förmedlingssätt. Detta kan dock förefalla vara ett mycket lågt svars-
resultat, men elevernas övriga svar på frågan visar att det är 32,5 % av eleverna som 
också svarar ”en del”, vilka tillsammans får bedömas som ett relativt högt svars-
resultat. Även historiska faktaprogram i TV som eleverna placerade näst efter biofilmer 
som det mest populära förmedlingssättet är också det sätt som de utanför skolan näst 
oftast möter historia genom. Internet, andra vuxna som berättar och data/TV-spel ges 
ungefär lika stort utrymme och hamnar som tredje mest förekommande på elevernas 
fritid. Att lärare som berättar hamnar långt ner i denna lista är inte så svårt att förstå 
och inte heller att museer och historiska platser får högre andel av svaren när det gäller 
vad de tycker om, det kräver förmodligen en vuxen som tar eleverna med till dessa 
platser. Så det egna valet eleverna har att utgå ifrån på fritiden sker inom vissa be-
gränsningar.  

Intressant att notera är att elever som gjort ett programval med historia oftare 
möter förmedlingssättet historiska faktaprogram i TV (52%), och att därnäst följer bio-

                                                           
57 Långström (2001), s. 50. 
58 Angvik (1999), s. 135. 
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filmer (48%) och andra vuxna som berättar (47%), medan programvalsgruppen utan mö-
ter historien genom biofilmer, följt av dataspel, fakta i tv och internet. Ingen av eleverna 
som fortfarande är osäkra i sitt programval till gymnasiet har svarat att de mycket 
eller väldigt mycket möter historia genom dessa förmedlingssätt. Även elever bosatta 
i staden möter oftare historiska faktaprogram i TV än biofilmer, som är deras näst vanliga 
förmedlingssätt. 
 
 
3.2.3 Historieförmedling i skolan 
 
Överensstämmer de förmedlingssätt som eleverna mest tycker om med hur historia 
presenteras i undervisningen? Vi har sett att eleverna ofta kommer i kontakt med 
historia genom biofilmer och historiska faktaprogram i TV på fritiden, men tillgodogörs 
elevernas uppfattningar om vad de mer uppskattar, det muntliga berättandet och be-
sök vid museer och historiska platser? Tabellen nedan visar elevernas svar utifrån 
samma tillvägagångssätt som tidigare beskrivits. 
 
Tabell 5  
Elevernas svar på enkätfråga 7 ”Hur ofta får du möta historien på följande sätt i 
undervisningen?”  
Svarsalternativ mycket/väldigt mycket i % av det totala antalet elever. 
 
Läroböcker       85  
Lärare som berättar     82  
Historiska faktaböcker    50  
Historiska dokument och källor 19   
Internet        17  
Historiska faktaprogram i TV  13,5  
Andra vuxna som berättar   10 
Biofilmer        6 
Data/TV-spel       6 
Historiska romaner     4 
Museer och historiska platser   4 
Serietidningar      2 
 
Källa: Enkätundersökning med elever i år 9, november 2005. 
 
Läroböcker och lärare som berättar dominerar historieundervisningen i skolan. 85 % av 
eleverna svarar mycket eller väldigt mycket på förmedlingssättet läroböcker och lärare 
som berättar ges 82 % av eleverna. Hälften av eleverna upplever även historiska fakta-
böcker som ofta förekommande i undervisningen. Forskningen har visat att undervis-
ningen oftast utgår från läroböcker och även Långströms undersökning visar att 
eleverna menar att läroboken oftast förekommer i undervisningen. Långström fram-
håller att på det sättet en lektion ser ut, med läraren som berättar och med läroböcker 
som det viktigaste hjälpmedlet, har varit den metod som dominerat undervisningen 
under hela 1900-talet.59

Av de två mest förekommande förmedlingssätt av historia uppskattar eleverna bara 
den ena formen, lärare som berättar, ett förmedlingssätt som vi sett att nästan hälften 
av eleverna svarat att de tycker om mycket eller väldigt mycket. Däremot uppskattas 
inte läroböcker lika högt bland eleverna. Museer och historiska platser som 36 % av ele-
verna uppskattar mycket förekommer mycket sällan i undervisningen och de får inte 

                                                           
59 Långström (2001), s. 57. 
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heller komma i kontakt med detta förmedlingssätt särskilt ofta på fritiden heller. 
Möjligen finns en efterfrågan från eleverna att oftare få möta historien genom att be-
söka historiska platser mer. Nedan finns en elevs teckning som illustrerar när hon 
håller på med historia. Här visar hon hur hon upplever att historielektionerna bedrivs 
och hur hon önskar att de skulle vara utformade. 
 
Figur 6  
Upplevelse av historieundervisning – önskad upplevelse av historieundervisning 

 
 

Källa: Elevteckning enkätundersökning  i år 9, november 2005 
 
Det finns inga nämnvärda skillnader mellan jämförelsegrupperna kring denna fråga. 
Flickorna upplever dock att lärare som berättar är det mest vanliga sättet att förmedla 
historia i undervisningen, detsamma anser även elever med ett programval med his-
toria idag. De övriga grupperna tycker att läroböcker förekommer mest frekvent. 
 
 
3.2.4 Historieförmedling eleverna litar på 
 
Slutligen ska vi se hur eleverna rangordnar samma förmedlingssätt utifrån hur de litar 
på dem. Litar eleverna på förmedlingssätten de möter på fritiden och vilket förtro-
ende har eleverna till historieundervisningen i skolan?  
 
Tabell 6 
Elevernas svar på enkätfråga 9 ”Vilka sätt att möta historia litar du på?”  
Svarsalternativ mycket/väldigt mycket i % av det totala antalet elever.  
 
Historiska faktaprogram i TV  74  
Museer och historiska platser  73  
Historiska faktaböcker    69  
Lärare som berättar     68  
Läroböcker       64 
Historiska dokument och källor 44 
Andra vuxna som berättar   43 
Biofilmer        20 
Historiska romaner     15 
Internet        7 
Data/TV-spel      4 
Serietidning       1 
 
Källa: Enkätundersökning med elever i år 9, november 2005. 
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De förmedlingssätt eleverna förlitar sig mest till är historiska faktaprogram i TV (74 %) 
och museer och historiska platser (73 %). Historiska faktaböcker, lärare som berättar och läro-
böcker är också förmedlingssätt som eleverna uttrycker sig ha tilltro till, förmedlings-
sätt som den mesta av undervisningstiden i historia består av för eleverna. Tidigare 
studier har visat att det är dessa förmedlingssätt som eleverna litar på.60 Biofilmer som 
förmedlingssätt av historia, som eleverna mest tycker om, litar de inte så mycket på, 
20 % har sagt sig lita på dem mycket eller väldigt mycket. De är alltså medvetna om 
att när de tittar på en biofilm gör de det för att bli underhållna.  

Vad gäller skillnaden mellan pojkar och flickor visar det sig att medan pojkarna 
sätter mest tilltro till historiska faktaprogram i TV (81 % av pojkarna), litar flickorna 
mer på museer och historiska platser (79 % av flickorna) följt av lärare som berättar (74 % 
av flickorna) och historiska faktaprogram i TV kommer först på en tredje plats med 71 
%.  

Jämförelsegrupperna utifrån programval visar att eleverna i gruppen program utan 
historia litar mest på lärare som berättar (76 %), gruppen program med historia förlitar 
sig mest på historiska faktaprogram i TV (81 %) och gruppen elever som ännu inte vet 
vilket val de ska göra till gymnasieskolan anser att museer och historiska platser är det 
mest tillförlitliga förmedlingssättet av historia (86 %).  

Eleverna på landsbygden och eleverna i staden skiljer sig inte nämnvärt åt i denna 
fråga, dock beträffande hur de värderar förmedlingssättet lärare som berättar. 74 % av 
landsbygdens elever anser sig lita på detta förmedlingssätt mycket eller väldigt mycket 
medan endast 59 % av stadens elever litar mycket eller väldigt mycket på samma 
förmedlingssätt. 
 
 
Resultaten visar att de förmedlingssätt som eleverna tycker om att möta historia på 
består av, för att använda Magne Angviks kategorier, nyttjandet av bildmedier och 
muntliga framställningar.61 De föredrar alltså biofilmer främst, men tycker även om 
när andra berättar historien för dem, lärare eller andra vuxna, eller genom att titta på 
TV:s historiska faktaprogram. I jämförelserna mellan grupperna framkommer att det 
finns vissa skillnader i hur de tycker om de olika förmedlingssätten. Elever med ett 
programval som idag läser historia tycker lika mycket om när andra vuxna berättar 
om historien som att se en film med ett historiskt motiv. Både flickorna och pojkarna 
tycker mest om biofilmer, men flickorna föredrar mer än pojkarna det muntliga be-
rättandet i och med att de hellre föredrar att andra vuxna berättar för dem medan 
pojkarna med större nöje ser historiska faktaprogram i TV. Eriksson och Långström 
framhåller att eftersom eleverna uttrycker att de tycker om när läraren berättar ska 
detta betraktas som en uppmuntran från eleverna till lärarna att använda sig av 
historieberättandet i undervisningen. Lärarnas historieberättandet bör vara en 
genomtänkt metod som leder till att eleverna skapar sig bilder i sitt inre för hur ske-
enden och händelser utvecklats i det förflutna.62  

De andra två kategorierna som Angvik lyfter fram på vilket sätt historieförmedling 
kan gå till är skriftliga framställningar och nyttjande av museer och historiska plat-
ser.63 Av dessa två kategorier träffar eleverna bara på den ena, den skriftliga fram-
ställningen, i skolans undervisning. Skolans historieförmedling består av muntliga och 
skriftliga framställningar av historia. Med tydliga siffror visade eleverna att det är ge-
nom läroböcker och läraren som berättar som historieförmedlingen i skolan förlöper. 

                                                           
60 Långström (2001), s. 51-52. 
61 Angvik,(1999), s.134. 
62 Eriksson (1997), s. 8, Långström (2001), s.50. 
63 Angvik, (1999), s.134. 
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Nyttjandet av museer och historiska platser sker inte särskilt ofta i skolans undervis-
ning av historia, inte heller träffar eleverna på detta förmedlingssätt speciellt mycket 
på fritiden heller. På fritiden möter eleverna historia genom bildmedier; biofilmer  
och historiska faktaprogram i TV. De elever som har för avsikt att söka ett program 
som idag läser historia och eleverna på landsbygden möter oftare historia genom 
historiska faktaprogram i TV än genom filmer med historiska motiv. 

Eleverna litar också på de förmedlingssätt  av historia som de oftast möter, både i 
skolan och på fritiden, dock visar elevernas svar att biofilmer inte ses som särskilt till-
förlitliga, de får mer en upplevelse av den filmiska berättelsen.  
 
 
3.3 Elevernas intresse för och möten med olika historiska tidsperioder 
 
När vi nu har undersökt vad eleverna har för upplevelser och förhållande till olika 
förmedlingssätt av historia undrar vi vidare vad undervisningen ska bestå av. En 
innehållslig del av historia är de olika epokerna i historien och därför undrar vi vad 
eleverna har för erfarenheter av dem. Elevernas svar på enkätfrågorna ska visa vad 
eleverna vill möta för tidsperioder i historia, alltså vilken tidsperiod som intresserar 
dem mest och vad de möter för tidsperioder på fritiden och i skolan. Resultaten 
redovisas även i den nämnda ordningen. 

Dessa frågor hade även svarsalternativet ”vet inte vad det är” för att vi kunde inte 
utgå ifrån att alla elever kände till innebörden i tidsbegreppen. Ett mindre antal elever 
svarade också att de inte visste vad som avsågs, dock inte fler än att vi kan använda 
resultatet. 

 
 

3.3.1 Elevernas intresse för olika historiska tidsperioder 
 
Vi börjar som sagt med elevernas intresse för de olika historiska tidsperioderna och 
kan konstatera av figuren nedan att svarsalternativen ”mycket/väldigt mycket” inte 
får högre procentandel än något över 35 % för någon period.64

 
Figur 7 
Elevernas intresse för olika tidsperioder 
Svarsalternativ mycket/väldigt mycket i % av det totala antalet elever. 
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Källa: Enkätundersökning med elever i år 9, november 2005. 
 

                                                           
64 Se bilaga, enkätundersökning fråga 10. 
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Det är en förhållandevis jämn fördelning av de historiska perioderna utifrån elevernas 
svar, åtminstone gäller detta de senaste perioderna, från medeltiden och framåt, de 
två tidigaste avviker däremot kraftigt. 

De perioder som intresserar eleverna mest är medeltiden och perioden 1945 – idag 
som båda ges 36 % av alla elever. Minst intressant är tiden som ligger längst ifrån 
dem, det vill säga forntiden som endast 11 % av eleverna har uppgett intresserar dem 
mycket eller väldigt mycket. I de tidigare undersökningarna visade det sig att det var 
nutidshistoria som intresserade eleverna mest och minst intresse fanns för antiken 
och perioden 1500-1800. Forntiden fanns för övrigt inte med som alternativ i dessa 
tidigare undersökningar.65 Detta resultat överensstämmer med vår undersökning med 
den skillnaden att vår undersöknings elever är mer intresserade av medeltiden än vad 
det visat sig i de tidigare gjorda. Ytterligare en skillnad mellan vår undersökning och 
Långströms som är värd att notera är att eleverna som ingått i vår undersökning är 
mer svala i sina svar, färre svarar ”mycket” eller ”väldigt mycket”. 36 % av eleverna 
som är den högsta svarsfrekvensen i vår undersökning mot eleverna i undersök-
ningen gjord 2000 då det var 50 % av eleverna som svarade mycket eller väldigt 
mycket på den tidsperiod som mest intresserade.66  

Finns det då några skillnader mellan hur eleverna svarar? Ja, det visar sig att elev-
gruppen som gjort ett programval till gymnasiet med historia idag, ligger högt över de 
övriga elevernas svar och är alltså mer intresserade. 62 % av dem menar att medeltiden 
intresserar dem mycket eller väldigt mycket och lika många är även intresserade av 
den senaste perioden, 1945-idag. Medeltiden är den period som mest intresserar ele-
verna med programval utan historia men andelen som svarar mycket eller väldigt 
mycket är hos dem endast 32 %. De som visar minst intresse för denna fråga är de 
som inte ännu bestämt sitt programval, de anger 0 % på samma tidsperiod. Den peri-
od som är mest intressant för ”vet ej program” är perioden 1945-idag som 22 % 
svarar mycket eller väldigt mycket på. 

Vidare är eleverna bosatta i staden mer positiva till de historiska tidsperioderna än 
vad landsbygdens elever är. Då 34 % av landsbygdens elever föredrar medeltiden mest 
av de historiska perioderna är det 49 % av stadens elever som svarar mycket eller 
väldigt mycket på den period som intresserar dem mest, perioden 1945-idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 Långström (2001), s. 67, Angvik (1999), s. 126. 
66 Långström (2001), s. 67.  

 29



3.3.2 Historiska tidsperioder på fritiden 
 
De områden som intresserar eleverna borde oftare finnas med eleverna på deras fri-
tid. Vi ska nu se hur ofta eleverna kommer i kontakt med dessa historiska perioder på 
fritiden.67

 
Figur 8  
Elevernas möten med de historiska perioderna på fritiden  
Svarsalternativ mycket/väldigt mycket i % av det totala antalet elever. 
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Källa: Enkätundersökning med elever i år 9, november 2005. 
 
Den tidsperiod som eleverna oftast möter på fritiden är den ena av de tidsperioder 
som mest intresserar dem, 1945 – idag som 35 % av eleverna möter mycket eller väl-
digt mycket utanför skolan. Den andra tidsperioden som intresserade dem mest, 
medeltiden, får inte lika hög andel i procent, 22 % av eleverna anger att de möter denna 
tidsperiod mycket eller väldigt mycket.  

Att resultatet visar att eleverna oftast möter den senast tidens historia hänger 
samman med att den perioden fortfarande finns levande i människornas minnen. En 
flicka svarar på en öppen fråga hur det kan gå till när hon möter historia, ”Min 
mammas farbror brukar berätta en del saker om när han var ung, han är 87 år, så han 
har en del intressant att berätta.” Perioden finns även fortfarande levande i elevernas 
minnen. En pojke menar att ”Jag lever ju idag”. 

Elevernas intresse för medeltiden är inte något unikt, medeltidens popularitet går 
även att finna i samhället i stort. På en rad platser anordnas medeltidsveckor och 
medeltidsspel med ett stort antal besökare och det har funnits ett särskilt intresse för 
denna period bland en rad forskare både internationellt och nationellt.68 Figuren 
nedan visar en elevs teckning där hon visar hur hon sysslar med historia. Hon skriver 
också att hon möter medeltiden på fritiden ”genom levande rollspel (LAJV)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
67 Se bilaga, enkätundersökning fråga 12. 
68 Långström (2001), s. 68. 
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Figur 9  
Historia utanför skolan – medeltiden i form av rollspel 

 
Källa: Elevteckning enkätundersökning  i år 9, november 2005 
 
Skillnaderna inom de olika jämförelsegrupperna är näst intill försumbara. De möter 
alla den senaste historiska perioden mest på fritiden, dock menar flickorna att de 
möter perioden innan, 1800-1945, lika mycket. Vad som är värt att poängtera är att 
de elever som har för avsikt att söka till ett program till gymnasieskolan som idag 
läser historia ligger högt över de övrigas svar på alternativen ”mycket” eller ”väldigt 
mycket”. Av dessa elever svarar 62 % ”mycket” eller ”väldigt mycket” på det alterna-
tiv som vanligast förekommer för dem utanför skolan, nutidshistoria, medan den 
grupp som har de näst högsta siffrorna är stadens elever med 46 %. Lägst svar ger 
gruppen elever som ännu inte säkert vet vilket val till gymnasiet de ska göra, 22 % av 
dem svarar mycket eller väldigt mycket på den senaste perioden, den enda tidsperiod 
som får något mycket/väldigt mycket-svar av dem. 
 
 
3.3.3 Historiska tidsperioder i skolan 
 
Vilken historisk tidsperiod är det då som eleverna oftast möter i skolans undervis-
ning? Till viss del överensstämmer skolans historieundervisning med elevernas intres-
sen. Nedanstående figur visar hur ofta eleverna upplever att tidsperioderna före-
kommer i historieundervisningen som de deltar i.69

 
Figur 10  
Elevernas möten med de historiska perioderna i skolans undervisning 
Svarsalternativ mycket/väldigt mycket i % av det totala antalet elever. 
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Källa: Enkätundersökning med elever i år 9, november 2005. 
 

                                                           
69 Se bilaga, enkätundersökning fråga 11. 
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Eftersom intresset för de senaste perioderna, från medeltiden och framåt, varit unge-
fär det samma med en svarsfrekvens på strax över 30 %, visar det sig att i skolan får 
eleverna möta perioder som de ändå accepterar. Den period som de dock mest upp-
lever förekomma oftast i undervisningen är tidsperioden 1500-1800, 36,5 % av ele-
verna menar att denna period förekommer mycket eller väldigt mycket i skolans 
undervisning.  

Långström slår fast att nutidshistorien, den tidsperiod i historien som eleverna vi-
sar störst intresse för, försummas i historieundervisningen efter att han hänvisat till 
en undersökning som Skolverket redogjorde för år 2000. Förklaringar till detta menar 
han kan bero på att undervisningen i historia följer en kronologisk ordning och när 
terminen börjar närma sig slutet har man inte hunnit så långt som det var tänkt. 
Ytterligare en möjlig förklaring som ges är att historielärare förlitar sig på att sam-
hällskunskapens lärare ska tillgodose eleverna med denna period.70 Några större 
skillnader mellan jämförelsegrupperna föreligger inte. 
 
 
3.4 Elevernas intresse för och möten med olika slags historia 
 
Det historiska innehållet är oerhört omfattande och historia kan studeras utifrån 
många aspekter och perspektiv beroende på vilken slags historia som intresserar. 
Frågan blir då vad innehållet i undervisningen ska bestå av utifrån olika typer av his-
toria. Vad för slags historia vill eleverna möta, alltså vilken historia visar de störst in-
tresse för och vilken typ av historia möter de – på fritiden och i skolan? Resultaten 
redovisas i den nämnda ordningen. 
 

 
3.4.1 Elevernas intresse för olika slags historia 
 
Vilken slags historia är det som intresserar eleverna? Följande tabell visar elevernas 
svar utifrån hur många procent av dem som svarat ”mycket” eller ”väldigt mycket” 
kring olika slags historia. 
 
Tabell 7 
Elevernas svar på enkätfråga 13 ”Hur intresserad är du av följande slags historia?” 
Svarsalternativ mycket/väldigt mycket i % av det totala antalet elever. 

 Alla Pojk Flick Prog. 
utan 

Prog. 
med 

Vet ej 
prog. 

Land Stad

Vardagslivet för vanliga människor 16 5 27 12 33 0 14 19 
Kungar, drottningar och andra 
berömda personer 

22 16 28 21 29 11 22 22 

Äventyr och stora upptäckter 40 32 45 42 43 33 33 49 
Krig och diktaturer 47 55 40 43 67 22 34 62 
Fjärran länders kulturer 16 8 24 12 29 11 9 23 
Nationers historia 12 15 9 12 19 0 9 16 
Demokratins utveckling 16 8 24 6 48 0 5 30 
Människors inverkan på sin miljö 25 21 29 22 38 11 11 41 
Utvecklingen av jordbruk, industri 
och handel 

13 11 15 8 29 0 5 22 

Särskilda händelser, t.ex. bilens, 
kyrkors, musikens och sportens hist. 

28 36 20 24 43 11 26 30 

Din familjs historia 40 38 40 39 52 11 49 30 
Källa: Enkätundersökning med elever i år 9, november 2005. 

                                                           
70 Långström (2001), s. 68-69. 
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Krig och diktaturer (47 %) är det som mest intresserar eleverna i denna undersökning, 
dock tätt följt av din familjs historia (40 %) och äventyr och stora upptäckter (40 %). I Sture 
Långströms undersökning och i Youth & History-studien toppas listorna av den egna 
familjens historia följt av äventyr och stora upptäckter och på tredje plats hamnar krig och 
diktaturer.71 Det är alltså samma slags historia som intresserar ungdomar. 

Här finns en del intressanta skillnader mellan eleverna utifrån de olika jämförelse-
grupperna. De elever som valt ett program där historia idag är ett obligatoriskt ämne 
uppger ett mycket högre svarsresultat, det vill säga många fler svarar ”mycket” eller 
”väldigt mycket” kring intresset av olika slags historia över huvudtaget. Grupperna 
som gjort ett programval sätter krig och diktaturer främst men skillnaden ligger i 
procentandelen som tilldelas svarsalternativen mycket/väldigt mycket. Av eleverna 
som valt ett program utan historia idag är det 43 % som är mycket eller väldigt 
mycket intresserade av krig och diktaturer, i gruppen elever som valt ett program med 
historia idag är andelen hela 67 %. De elever som inte vet vad de ska välja för pro-
gram ger samma alternativ 22 % och deras största intresse av alternativen är istället 
äventyr och stora upptäckter, 33 %. Denna grupp av elever ger ett mycket svalt intryck till 
de olika slags historia över huvudtaget. 

Ytterligare en intressant skillnad mellan dessa grupper gäller inställningen till de-
mokratins utveckling. I gruppen utan historia är 6 % av dem mycket/väldigt mycket 
intresserade av det medan i program med historia är intresset hela 48%. En stor skill-
nad procentuellt råder även kring delfrågan angående utvecklingen av jordbruk, industri 
och handel där elever med ett programval med historia visar större intresse, 29 %, 
medan endast 8 % av eleverna som gjort ett programval utan historia svarar mycket 
eller väldigt mycket.  

Även vid en jämförelse mellan könen finns en del intressanta svar. Skillnaden vid 
det som mest intresserar pojkarna och flickorna är inte så stor (pojkarna sätter krig 
och diktaturer främst med 55 % följt av den egna familjens historia, 38 % och flickorna 
föredrar helst äventyr och stora upptäckter, 45 %, följt av krig och diktaturer och den egna 
familjens historia, båda med 40 %) utan det intressanta ligger i hur de intresserar sig för 
vardagslivet för vanliga människor. Det är en mycket större andel av flickorna som är 
intresserade av denna slags historia än vad pojkarna svarar, 27 % mot 5 %. Detta fe-
nomen uppmärksammas även av Långström i hans undersökning när han framhåller 
att flickorna är mer intresserade av vardagslivet för vanliga människor, fjärran länders kultu-
rer och den egna familjens historia.72 Vår undersöknings resultat överensstämmer med 
detta, flickorna i denna undersökning visar ett större intresse för fjärran länders 
kulturer än vad pojkarna gör, men det överensstämmer inte när det gäller familjens 
historia. Pojkarna och flickorna är i stort sett lika intresserade av den egna familjens 
historia. 

Intresset för demokratins utveckling skiljer sig även mellan könen. 8 % av pojkarna 
säger sig vara mycket eller väldigt mycket intresserade av denna delfråga och hela 24 
% av flickorna är mycket eller väldigt mycket intresserade av samma typ av historia. 

Skillnader finns även mellan jämförelsegrupperna land/stad. Stadens elever visar 
tydligt att det är krig och diktaturer som intresserar dem mest, 62 % svarar mycket eller 
väldigt mycket på denna slags historia medan det som kommer näst därefter i intresse 
är människors inverkan på sin miljö vilket de ger 41 %. Bland landsbygdens elever är det 
familjens historia som intresserar dem mest, 49 %, följt av krig och diktaturer med 34 %. 
 
 
 

                                                           
71 Långström (2001),s.70, Angvik, (1999), s. 129. 
72 Långström (2001), s. 70-71. 
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3.4.2 Olika slags historia på fritiden 
 
Upplever då eleverna att de får möta den historia som intresserar dem mest på friti-
den? Följande tabell visar hur ofta eleverna möter olika slags historia, även här utifrån 
deras svar på ”mycket” och ”väldigt mycket”. 
 
Tabell 8 
Elevernas svar på enkätfråga 15 ”Hur ofta möter du följande slags historia utanför 
skolan – på fritiden?” 
Svarsalternativ mycket/väldigt mycket i % av det totala antalet elever. 
 
Krig och diktaturer          32 
Människors inverkan på sin miljö      26 
Vardagslivet för vanliga människor     26 
Särskilda händelser, t.ex. bilens… historia   16 
Äventyr och stora upptäckter       16 
Din familjs historia          15 
Fjärran länders kulturer        11 
Kungar, drottningar och andra berömda personer 9 
Nationers historia          8 
Demokratins utveckling        7 
Utvecklingen av jordbruk, industri och handel  5 
 
Källa: Enkätundersökning med elever i år 9, november 2005. 
 
Elevernas största historiska intresse möter de även på fritiden, krig och diktaturer, en 
tredjedel av eleverna möter denna slags historia mycket eller väldigt mycket utanför 
skolan. Däremot elevernas näst följande intressen, familjens historia och äventyr och stora 
upptäckter hamnar längre ner i tabellen. Din familjs historia kommer endast 15 % av ele-
verna i kontakt med mycket eller väldigt mycket och äventyr och stora upptäckter är det 
några fler som möter på fritiden, 16 %. De slags historia som eleverna möter ofta 
förutom krig och diktaturer är människors inverkan på sin miljö och vardagslivet för vanliga 
människor, båda ges 26 %.  

Förmodligen kommer eleverna i kontakt med krig och diktaturer främst genom bio-
filmer och historiska faktaprogram i TV som de uppgett vara de vanligaste förmedlings-
sätten av historia utanför skolan. Att eleverna inte särskilt ofta möter deras stora 
intresse för familjens historia kan tänkas vara att de önskar fler vuxna som berättar för 
dem om detta eftersom nästan hälften av eleverna uppger att de tycker om när andra 
vuxna berättar för dem. 

Elever som gjort ett programval med historia på gymnasieskolan idag svarar oftare 
mycket eller väldigt mycket på dessa delfrågor än de andra eleverna. De menar att de 
oftast möter krig och diktaturer på deras fritid och nästan hälften svarar mycket eller 
väldigt mycket. Eleverna i gruppen program utan historia placerar även de krig och 
diktaturer som den slags historia som de möter oftast på fritiden, men endast 28 % 
svarar mycket eller väldigt mycket. Elevgruppen som inte vet vilket program de ska 
välja, och som inte ger så positiva svar, menar att de oftast möter människors inverkan 
på deras miljö, 28,5 % svarar mycket eller väldigt mycket.  

Större skillnader finns i jämförelsegrupperna som utgår från kön. Pojkarna möter 
oftast krig och diktaturer, 36 % svarar mycket eller väldigt mycket. Flickorna däremot 
möter vardagslivet för vanliga människor oftast, 32,5 %. Ytterligare en intressant skillnad 
mellan könen är deras svar på delfrågan som rör din familjs historia. 5 % av pojkarna 
säger att de mycket eller väldigt mycket kommer i kontakt med det på fritiden, och av 
flickorna är det 24 % som svarar detsamma. Trots att pojkarna uppger att de är näs-
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tan lika mycket intresserade av familjens historia (pojkar: 38 %, flickor: 40 %) är det en-
dast 5 % som möter familjens historia på fritiden. Varför? Möjligen kan flickornas 
högre procentandel bero på att de mer uppskattar att andra vuxna berättar för dem än 
vad pojkarna gör. Pojkarna föredrar ju istället historiska faktaprogram i TV och där pre-
senteras knappast din familjs historia. 

Några större skillnader mellan eleverna i staden och på landsbygden föreligger 
inte. Dock möter eleverna i staden människors inverkan på sin miljö (33 %)  nästan lika 
mycket som det landsbygdens elever möter oftast, krig och diktaturer (land: 31 %). 
 
 
3.4.3 Olika slags historia i skolan 
 
Hur mycket av elevernas intressen berörs då i skolans undervisning av historia? Får 
de syssla med det som de är intresserade av? Följande tabell visar elevernas svar på 
delfrågorna utifrån deras svar på ”mycket” eller ”väldigt mycket” och i procent. 
 
Tabell 9 
Elevernas svar på enkätfråga 14 ”Hur ofta håller ni på med följande slags historia i 
undervisningen i skolan?”  
Svarsalternativ mycket/väldigt mycket i % av det totala antalet elever. 
 
Utvecklingen av jordbruk, industri och handel  50 
Demokratins utveckling        49 
Krig och diktaturer          48 
Kungar, drottningar och andra berömda personer 33 
Fjärran länders kulturer        27 
Människors inverkan på sin miljö      24 
Äventyr och stora upptäckter       20 
Vardagslivet för vanliga människor     17 
Nationers historia          16 
Särskilda händelser, t.ex. bilens… historia   9 
Din familjs historia          0 
 
Källa: Enkätundersökning med elever i år 9, november 2005. 
 
Elevernas största historiska intresse krig och diktaturer förefaller förekomma relativt 
ofta i skolans historieundervisning. Ungefär hälften av eleverna upplever att de får 
möta krig och diktaturer mycket eller väldigt mycket. Elevernas andra intressen, din 
familjs historia och äventyr och stora upptäckter möter de däremot inte särskilt ofta i under-
visningen. Äventyr och stora upptäckter är det 20 % av eleverna som upplever före-
komma mycket/väldigt mycket i undervisningen och din familjs historia är det ingen 
som menar att det förekommer mycket eller väldigt mycket. 

Hälften av eleverna menar att utvecklingen av jordbruk, industri och handel och demo-
kratins utveckling förekommer mycket eller väldigt mycket i undervisningen. Vad hade 
eleverna för intresse av dessa typer av historia som verkar dominera undervisningen? 
Dessa båda slags historia hamnade i den nedre delen av tabellen över elevernas in-
tressen för de olika föreslagna historietyperna, utvecklingen av jordbruk, industri och handel 
hamnade näst längst ned med endast 13 %. Den jämförelsegrupp som dock visade 
mest intresse för dessa typer av historia var de elever som valt ett program till 
gymnasieskolan där historia läses obligatoriskt. Ungefär hälften av dessa elever visade 
sig vara mycket intresserade av demokratins utveckling och även flickorna visade ett 
större intresse för det ämnesområdet än pojkarna. 
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3.5 Elevernas intresse för och möten med olika geografiska områden 
 
Ordet geografi för tankarna till en historia med kartor i fokus. Ett exempel på det har 
vi redan mött i form av en elevteckning där läraren undervisade med en storkarta.73 
Även i de öppna enkätsvaren möter vi denna association. En av eleverna uppger att 
”ibland brukar jag titta på kartor”, som ett exempel på hur han brukar möta olika 
geografiska områden. Magne Angvik framhåller värdet av att undersöka elevernas 
intresse av det geografiska rummet i en europeisk undersökning. Dennes studie visar 
att de svenska eleverna i Youth and History-projektet uppvisade ett större intresse 
för den europeiska historien än för den egna nationella. Det allra största intresset vi-
sade de för den globala historien utanför Europa och det allra minsta intresset för 
den regionala och lokala historien.74 Låt oss gå vidare för att se hur eleverna i dag 
värderar den lokala, regionala och globala historien.  Vilka områden är det som 
intresserar elever i år 9 i dag? Vilka områden är det dessutom som de oftast kommer i 
kontakt med i och utanför skolan, och hur kan detta möte gå till? I följande tabell 
presenteras de olika alternativen och med svarsalternativet mycket/väldigt mycket 
ges vi här en jämförande bild av hur hela elevgruppen upplever olika geografiska om-
råden. Med denna tabell som underlag kommer sedan intresset för olika historie-
områden och mötet med dem på fritiden och i undervisningen att presenteras när-
mare. 

 
Tabell 10 
Intresset för och mötet med olika geografiska områdens historia i och utanför skolan 
Svarsalternativen mycket/väldigt mycket i % av alla elever. 
 Intresserad av Möter i skolan Möter utanför 

skolan 
Din hembygds historia 28 6 11 
Ditt landskaps/regions historia 15 8 4 
Sveriges historia 27 43 11 
Europas historia 20 48 10 
Afrikas historia 10 13 3 
Amerikas (Syd/Mellan/Nord) historia 14 18 5 
Asiens historia 13 9 2 
Australien/Nya Z /Oceaniens historia 
 

14 4 1 

Källa: Enkätundersökning med elever i år 9, november 2005 
 
 
3.5.1 Elevernas intresse för olika geografiska områdens historia 
 
Vilka områden är då mest intressanta för eleverna? I tabellen ovan så ser vi att det är 
hembygdens historia som mest intresserar eleverna  28 %, följt av Sveriges historia 27 % 
och Europas historia hamnar på en tredje plats med 20 %. I Angviks undersökning så 
var det den globala och europeiska historien som intresserade de svenska eleverna 
mest vid mitten av 1990-talet. I Långströms studie från år 2000 var det den europe-
iska tätt följd av den svenska historien som intresserade mest.75 En sammanvägning 
med våra resultat visar därmed att det under det senaste decenniet skett en för-
skjutning i elevintresset - från den globala, via den europeiska och nationella historien 
till den lokala historien.   

                                                           
73 Se kapitel 3:1:2, figur 2. 
74 Angvik (1999), s. 127-128. 
75 Långström (2001), s. 72. 
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Av de utomeuropeiska områdena, eller den globala historien, visar tabellen ovan 
att eleverna i vår undersökning uppfattar Amerikas och Australiens historia som mest 
intressant. I elevundersökningen från år 2000 hittar vi Amerika i topp, medan Afrikas 
historia hade ett av de lägsta intressevärdena för dessa elever.76   

Skillnader finns i jämförelsegrupperna som är värda att notera. Flickorna är mest 
intresserade av hembygdens historia (32 %) och näst därefter intresserar Europas historia 
och Australiens historia (båda med 21 %) medan pojkarna sätter Sveriges historia främst 
(38 %) och därefter hembygdens historia (24 %). Trots det stora lokala intresset ser vi att 
flickorna även har ett större intresse för världen utanför Europa, än vad pojkarna har. 
Detta konstaterande överensstämmer med Långströms undersökning från år 2000, 
där flickorna uppvisade vad han menar är en ”större internationell nyfikenhet”.77

Även i grupperingarna utifrån programval finns intressanta skillnader. Eleverna 
som gjort ett programval där historia inte är obligatoriskt idag intresserar sig mest för 
hembygdens historia (33 %) följt av Sveriges historia (29 %). Elever med ett val av program 
som idag läser historia föredrar däremot Europas historia (38 %) och därefter Aust-
raliens (33 %), dock placerar de Sveriges, Amerikas och Asiens historia nästan lika högt 
(29 %). När det gäller gruppen elever som inte ännu vet vilket program de ska välja 
till gymnasiet så visar det sig att det är få områden som intresserar överhuvudtaget. 
De enda områdesalternativ som får markeringen mycket/väldigt mycket i den sist-
nämnda gruppen är hembygdens och Sveriges historia. 

Skillnader finns även bland elever bosatta i staden eller på landsbygden. Stadens 
elever intresserar sig mest för Sveriges historia medan landsbygdens elever föredrar 
hembygdens historia. Resultaten visar rent allmänt att den fjärran och avlägsna historien 
intresserar eleverna mindre än den som befinner sig närmare. Därmed kan vi stämma 
in i Långströms konstaterande att det är den nära historien som engagerar eleverna. 78

 
 
3.5.2 Geografiska områden i historieundervisningen 
 
Vad är det då för områden som skolans undervisning bidrar med i elevernas värld? 
Enligt den elevundersökningen som gjordes år 2000 så är undervisningen dåligt an-
passad efter elevernas intressen och behov, både när det gäller metod och innehåll.79 
Vad säger vår undersökning om elevernas uppfattning om detta? Vad erbjuder da-
gens historieundervisning för typer av geografiska områden och hur väl tillgodoses 
elevernas tidigare presenterade intressen i denna undervisning? Långström menar att 
det är mycket viktigt att undervisningen anpassas och utgår från elevernas värld. 
Skolan och historieämnet har i dag en rad olika intressenter att konkurrera med, och 
det är därför nödvändigt enligt Långström att erbjuda det som eleverna upplever som 
intressant och ”matnyttigt”.80 Låt oss därför gå vidare och undersöka om detta är 
fallet i denna studie. 

Eleverna menar att det är Europas historia (48 %) som dominerar historieundervis-
ningen, följt av Sveriges historia (43 %). Av de utomeuropeiskt geografiskt belägna om-
rådena förekommer Amerikas historia oftast, 18 %. Noterbart är att det geografiska 
område som intresserar eleverna mest, nämligen hembygdens historia är något som 
få elever upplever som vanligt förekommande i skolan. Att skolans historieundervis-
ning kan upplevas som mindre meningsfull, uttrycker också en av eleverna i enkäten 

                                                           
76 Långström (2001), s. 72. 
77 Långström (2001), s. 72. 
78 Långström (2001), s. 188. 
79 Långström (2001), s. 72. 
80 Långström (2001), s. 189-190. 
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och menar att det ”skulle kunna vara intressant om man läste om det som man tyckte 
om”. En annan elev nyanserar dock skolans roll som intresseväckare även om man 
inte har ett personligt intresse ”i och med att man ändå måste sitta på lektionerna och 
då kan väl hänga med”. Hela 95 % av eleverna är dock överens om att ”man lär sig 
mer om historia när det handlar om något som man tycker är intressant”.81 Klart är 
ändå att hembygdshistoria inte har någon självklar plats i skolan. Det är bara 
Australiens historia som eleverna anger förekomma ännu mindre i undervisningen 
och om vi går tillbaka till intressefrågan så minns vi att detta var två av områdena 
som flickorna uppskattade mest. Även en stor del av pojkarna ansåg sig vara intres-
serad av hembygdens historia, men det som intresserar denna grupp mest är Sveriges 
historia som ovan visats få ett stort utrymme i historieundervisningen. Resultaten visar 
därmed att undervisningen är något bättre anpassad efter pojkarnas intressen. 
 
 
3.5.3 Kontakter med olika geografiska områden på fritiden 
 
Om skolan inte fullt ut tillgodoser elevernas intressen så kan man väl tänka sig att de 
tar igen det på fritiden. Riktigt så enkelt är det inte, men tabellen som presenterades i 
inledningen av detta kapitel visar ändå att det finns en överensstämmelse mellan de 
områden som intresserar mest och de områden som eleverna kommer i kontakt med 
utanför skolan. När det gäller procentandelen elever som svarat mycket/väldigt 
mycket, så finns det dock stora skillnader mellan det som man upplever vara intres-
sant och det som man möter i verkligheten. Låt oss därför se hur elevernas svar ser 
ut.  

En tillbakablick på tabell 10 visar att eleverna inte upplever sig möta några geo-
grafiska områdens historia särskilt ofta på fritiden. Procentandelen som uppger sig 
komma i kontakt med de tre högst placerade områdena, som vi ser är desamma som 
de mest intressanta, är mycket låg. Endast var tionde elev uppger att de 
mycket/väldigt mycket möter hembygdens, Sveriges historia och Europas historia på 
fritiden. Parallellerna mellan det intressanta och det man möter på fritiden visar ändå 
att det finns ett samband mellan dem. 

Intressant i jämförelsegrupperna är att i programvalsgruppen utan historia, som 
ovan framstod som dem som var mest intresserad av hembygdens historia, är det en be-
tydligt mindre andel (8 %) som möter denna historia på fritiden än vad det är i den 
elevgrupp som sökt program med historia (24 %). Detta värde är också det högsta 
för den sistnämnda gruppen, vilket betyder att hembygdshistoria utgör ett område 
som en fjärdedel i denna grupp upplever vara vanligt förekommande på fritiden. 
Ungefär en femtedel av samma grupp har dessutom uppgett att de kommer i kontakt 
med Europas historia, som vi sett utgjorde det största intresseområdet för denna 
grupp. Det högsta värdet i gruppen programval utan historia har markerats för 
Sveriges historia, vilket de har gemensamt med gruppen elever som ännu inte bestämt 
program. För den sistnämnda gruppen gäller dessutom att Sveriges historia är det enda 
geografiska områden som man kommer i kontakt med överhuvudtaget utanför sko-
lan.  

Ett annat intressant resultat i jämförelsegrupperna är att pojkarna har en betydligt 
positivare svarsfrekvens när det gäller frågan om att möta olika områden på fritiden, 
än vad flickorna uppvisar. Det är endast när det gäller hembygdens, Asiens och Australiens 
historia som flickorna ger ett högre värde än pojkarna. När det gäller pojkgruppen så 
är det Sveriges historia som får det högsta värdet, där 21 % anser att detta är ett område 
som de möter ofta utanför skolan. Detta understryks även av en av pojkarna i elev-

                                                           
81 Detta påstående fick eleverna ta ställning till i enkätfråga 20, se bilaga. 
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enkäten som menar att ”i och med att man bor i Sverige så pratar man dess historia 
mycket”. Eleverna på landsbygden möter oftast hembygdens historia (11 %) och stadens 
elever möter Europas historia (17 %) oftast på fritiden. Nämnas bör att eleverna i sta-
den överlag uppvisar en högre svarsfrekvens i frågan, utom när det gäller de lokala 
och regionala historieområdena.  

Flera exempel på hur det kan gå till när eleverna kommer i kontakt med olika geo-
grafiska områden utanför skolan, ges av eleverna i de öppna enkätsvaren. När det 
gäller historieområden som är avlägsna geografiskt så framstår TV, film och fakta-
böcker och tidningar som de vanligaste sätten för eleverna att komma i kontakt med 
dessa områden. En elev som uppger sig komma i kontakt med Europas historia menar 
att förutom de ovannämnda sätten kan kontakten ske genom ”att jag åker till något 
av de ställena”. En annan elev har svarat att ”jag reser mycket i andra länder och lär 
mig därför om deras kulturer”. 
 
Figur 11 
Att möta historia på fritiden – med alla sinnen 

 
 
Källa: Elevteckning enkätundersökning elever år 9, november 2005. 
 
Elevteckningen ovan visar hur en elev uppfattar sig själv när hon studerar historia. 
Här är det både syn, hörsel och känslor som kommer till uttryck. Denna bild illustre-
rar den ovannämnda avlägsna historien, men den visar även hur eleverna kommer i 
kontakt med den lokala historien. Att möta hembygdens historia på fritiden kan vara när 
”nån gammal granne berättar hur det var när hon/han var liten”, att man går på 
”museer” eller läser ”böcker”. En stadselev menar att ”mycket information om gru-
van och Dalarna blir det även när man inte är i skolan tex i tidningar och lokal tv”. 
En flicka från landsbygden uppger att ”jag är i kyrkan mycket och får lära mig där”.  

En källa till hembygdshistorien framstår dock som viktigare än många andra, 
nämligen mormödrar som flera av elever poängterar. Även ”morfar” och övrig 
”släkt” nämns. Att många elever uppskattar en kommunikativ historia bekräftas i ele-
vernas egna uttalanden om hur ett intresse för historia har väckts. ”Jag tycker det är 
kul med olika historier och berättelser” är det en elev som motiverar detta med och 
en annan menar att intresset väckts ”genom att folk har berättat om sin historia”.  
Att ”spännande historier från förr kan väcka intresse” kan alltså konstateras, och 
gärna en berättelse från ”förr i tiden” av ”mormor”. Detta förhållningssätt till hem-
bygdshistoria möter vi i alla jämförelsegrupper, både när det gäller programval, kön 
och bostadsort. Några teckningar av mormor har dock eleverna inte lämnat i en-
käten, men att berättelsen och därmed hörseln är ett viktigt sinne att uppleva histo-
rien med blir en slutsats som vi tar med oss vidare in i diskussionen. En slutsats som 
bekräftas av elevteckningen nedan. 
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Figur 12 
Hörseln – ett viktigt sinne att möta historia med 

 
 
 Källa: Elevteckning enkätundersökning, november 2005 
 
 
 
4. Diskussion 

 
Den nyss avslutade redovisningen av enkätresultaten har gett oss svaren på de fråge-
ställningar som ställdes i samband med det inledande syftet. Hur förhållningssättet 
och upplevelsen av historia bland elever i grundskolans år 9 ser ut, beror dock på vil-
ket perspektiv som tas. Det har visat sig att betydelse, intressen för och möten med 
historia – i och utanför skolan kan se olika ut beroende på kön, bostadsort och 
programval. Vi har även getts en jämförande bild av hur undersökningsgruppen som 
helhet förhåller sig till tidigare gjorda studier.  

I den följande diskussionen kommer vi därför att presentera varje perspektiv för 
sig, där vi inleder med att plocka ut några intressanta iakttagelser som gjorts när det 
gäller jämförelseperspektivet med tidigare undersökningar. Därefter kommer 
könsperspektivet och boendeaspekten som förklaringsfaktorer till elevernas upplevel-
ser av och förhållande till historia att kort belysas. Den avslutande delen av denna 
diskussion kommer sedan att ägnas åt resultaten som getts från programvals-
grupperna. Det är inom dessa grupper som kärnan i vårt arbete ligger och det är här 
som konsekvenserna av eventuella skillnader kommer att tas upp till diskussion. De 
historiedidaktiska frågorna vad, hur och varför ställs här på sin spets och kan för-
hoppningsvis ge oss stöd i våra slutsatser. 
 
 
4.1 Ungdomars tankar om historia då och nu – ett jämförande perspektiv 
 
Fem år har gått sedan Sture Långström genomförde sin studie Ungdomar tycker om 
historia och det är tio år sedan den stora undersökningen Youth & History genomför-
des i uppemot trettio länder, varav Sverige var ett. Vår undersökning som baseras på 
fyra skolklasser i år 9 är inte lika stor och omfattande som dessa undersökningar, och 
vi är medvetna om att tillfälligheter som beror på hur undervisningen har bedrivits i 
just dessa klasser, med just dessa elever, kan inverka på resultaten. Vi tycker ändå att 
det kan vara intressant att diskutera likheter och skillnader, även om det kan vara 
svårt att alltid avgöra vad som beror på förändringar över tid, och vad som beror på 
vårt urval.   

Det visar sig att dessa förändringar tycks ha varit mycket små. Det är till exempel 
samma förmedlingssätt i historieundervisningen som dominerar, den berättande lära-
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ren med hjälp av läroböcker. Det är också samma tidsperiod som eleverna upplever 
att den mesta av undervisningstiden ägnas åt, nämligen tiden mellan 1500 och 1800. 

Vidare tycks ungdomarnas intressen vara i stort sett desamma nu som då. Det är 
samma slags historia som lyfts fram och den nära historien – nutidshistoria och den 
egna familjens historia intar fortfarande topplaceringar i elevernas rangordning. En 
intressant skillnad är att eleverna i vår undersökning går ytterligare ett steg mot den 
nära historien, genom det stora intresse som dessa visar för hembygdens historia.  

När det gäller elevernas värdering av ämnet historia, så visar sig en jämförelse av 
våra resultat med tidigare studier att Långströms uttalande för fem år sedan fort-
farande är giltigt i vår undersökning. För en stor del av eleverna framstår historia som 
”någonting som man kan ha nytta och vägledning av i livet”.82

En fråga som engagerade alla elever i vår undersökning, även de som i allmänhet 
visat ett mer negativt förhållande till historia, var när de skulle värdera na-
tur/kulturmiljöer. Kanske är det som Staffan Eriksson resonerar att denna frågeställ-
ning gav eleverna en konkret möjlighet att använda sin historiska medvetenhet för att 
påverka vardagen?83 Precis som i tidigare undersökningar visar vårt arbete att det 
finns en större andel ”trädkramare” bland eleverna, än vad antalet ”kyrkkramare” 
är.84 Intressant i sammanhanget är också att elevsvaren, både i de tidigare undersök-
ningarna och även nu i vår undersökningsgrupp, uppvisar ett väldigt markant intresse 
för bevarandet av ett minnesmärke från andra världskriget i sin egen närmiljö. Att 
den egna regionen var utgångspunkten framgår tydligt i enkätfrågan, och vi vet väl 
alla att krigsminnesmärken i Sverige är ovanliga i de flesta regioner. Här kan man 
tänka sig att den höga värderingen av ovannämnda minnesmärke, delvis kan förklaras 
i ett genomslag bland ungdomen för projekt i samhället som till exempel ”Levande 
historia”.85  
 
 
4.2 Förhållandet till historia - ett köns- och boendeperspektiv 
 
Om vi börjar med att ta ett könsperspektiv på resultaten av enkätundersökningen, så 
synliggörs vissa skillnader. För det första så visar vår studie att rent allmänt så för-
håller sig flickorna något mer positiva till historia än vad pojkarna gör. Detta märks 
framförallt i deras tydligare markering av att de håller med i en rad positiva påståen-
den om historia, men även genom att visa en nyfikenhet kring historia i allmänhet. 
Det kan som redan nämnts i resultatdelen vara ett tecken på att det kvinnliga kultur-
intresset och konsumtionen av densamma väcks redan i en tidig ålder, men några 
tydliga belägg för ett sådant påstående ger inte denna undersökning. Vi har dock del-
getts resultat som visar att flickorna visar större benägenhet att skydda kulturmiljöer 
än pojkarna. De föredrar dessutom den levande berättelsen både från läraren och 
från andra vuxna i jämförelse med pojkarna som i sin tur uppskattar historien mer 
som den berättas genom TV-mediet.  

Långströms tidigare tolkning av flickornas intressesvar som en mer jämlik syn på 
historia än vad pojkarnas materiella nationella historieintresse utvisar, kan även sägas 
vara giltigt i denna undersökning.86 Flickornas svar visar att de i jämförelse med poj-
karna värderar vanliga människors vardagshistoria, fjärran länders kulturer och demo-
kratins utveckling mycket högre. Vardagslivet för vanliga människor är också den 

                                                           
82 Långström (2001), s. 45.  
83 Eriksson (1997), s. 23. 
84 Begreppet ”kyrkkramare” är lånat av Staffan Eriksson. 
85 Projektet initierades av den svenska regeringen 1997. 
86 Långström (2001), s. 182. 
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historia som flickorna uppger att de kommer mest i kontakt med utanför skolan, pre-
cis som pojkarnas historiska möten på fritiden är inriktade på det som de också gillar. 
Pojkarnas intressen för krig och diktaturer och Sveriges historia ges dock enligt elev-
svaren ett betydligt större utrymme i historieundervisningen, vilket ger en bild av att 
historia i skolan gynnar pojkarnas erfarenhetsvärld av historia.  

Att flickornas historievärld inte får den uppmärksamhet som den borde är något 
som vi bör ta med oss. Även om grundskolans kursplan i historia har en inriktning 
som tillgodogör pojkarnas historievärld, så borde den även kunna inrymma en större 
del av flickornas värld. Visst vore det intressant att vidga det eurocentriska perspekti-
vet på till exempel världskrigen, och genom att blicka ut från andra sidan av jord-
klotet tillgodose behov som uppenbarligen finns från både flickor och pojkar. Här 
skulle även en lokalhistorisk vardagsnära utgångspunkt på världskrigen kunna vara ett 
sätt att få till stånd ett bra lärande möte, oavsett kön. 

Boendeaspekten då, kan den vara en förklaringsfaktor till hur elever upplever 
historia? Här har vi sett att överlag så förhåller sig stadseleverna positivare och mer 
intresserade än vad eleverna från landsbygden gör. Detta är ett mönster som liknar 
gruppen flickor och detta skulle kunna göra gällande att stadseleverna består av fler 
flickor än pojkar. Så är dock inte fallet då fördelningen mellan könen är i stort sett 
hälften/hälften i både gruppen land och stad. Att vi oftare ser ett positivt utslag 
ibland stadseleverna kan däremot ha sin förklaring i fördelningen mellan land/stad i 
programvalsgrupperna. Utan att förekomma den diskussion som följer kan vi ändå 
uppmärksamma att endast en bråkdel av den undersökta elevgruppen på landsbygden 
har för avsikt att söka ett gymnasieprogram som i dag har historia. Det är bland ele-
verna i staden som vi hittar den största andelen av denna grupp. Om detta speglar 
allmänna förhållanden har vi inte haft för avsikt att undersöka i denna studie. Vi kan 
ändå med utgångspunkt i våra resultat konstatera att i en undervisningssituation med 
elevgruppen från staden kan mötet med historieämnet komma att bli något positivare 
än med landsbygdsgruppen. 

Som lärare bör man dock glädjas i landsbygdsskolorna i dag då resultaten visat att 
en övervägande del av elevgruppen där sätter stort förtroende till vad läraren för-
medlar. Ska dessutom intresset väckas bland dessa elever, bör läraren ta sig an hem-
bygdens och familjens historia som denna elevgrupp värderar högst. Intresset bland 
stadseleverna rör sig i helt andra banor där krigshistoria och miljöhistoria är det som 
väcker deras största engagemang. 
 
 
4.3 Historieundervisningen i ett programvalsperspektiv 
 
En framtida tänkt undervisningssituation i kärnämnet historia har på många sätt ut-
gjort basen i vår tankestruktur kring denna uppsats. För att framkalla en tydligare bild 
av hur denna kontext kan komma att se ut, har vi utifrån ett tvärsnitt av grundskole-
elever i år 9 försökt konstruera ett elevperspektiv. Enkätsvaren som visar elevernas 
förhållningssätt till och upplevelser av historia, i och utanför skolan, kommer i följan-
de diskussion att företräda de erfarenheter och förutsättningar som olika 
programvalsgrupper kan tänkas bära med sig i bagaget. Vad innehållet ska vara, hur 
det ska förmedlas och varför vi ska göra detta är därmed något som vi menar även 
måste synliggöra elevernas värld. En historiedidaktisk diskussion kräver dessutom att 
lärarens förutsättningar begrundas. Med utgångspunkt i programvalsgruppernas 
historievärld kommer här konsekvenserna av eventuella skiftande förutsättningar 
inom dessa grupper att utgöra underlaget för en planerad undervisningssituation när 
vi som lärare möter dessa grupper i kärnämnet historia.   

 42



 
 
4.3.1 Innehållet  
 
När det gäller innehållet i all skolundervisning så bör man vara medveten om att det i 
grund och botten är en statlig politisk fråga. Med viss lokal frihet kan dock innehållet 
konkretiseras inom ramen för samhällets värdegrund.87 I undervisningssituationen är 
lärare därmed styrda av vissa ramfaktorer som till exempel kursplaner.  I den första 
förslagsskissen till en kursplan för kärnämnet historia framhålls den moderna histo-
riska utvecklingen från 1800-talets mitt och framåt som ett viktigt innehåll.88 Hur kan 
man då koppla detta ämnesstoff till elevernas värld? 

Om vi börjar med att se på vilka erfarenheter som eleverna har av denna tids-
period, så ser vi att detta är en period som har en viss acceptans i deras värld, både 
när det gäller deras intresse och hur ofta de kommer i kontakt med den. Detta är sär-
skilt tydligt i gruppen elever med historia i dag där procentandelen som bejakar mötet 
med denna tidsperiod är mycket högre än i gruppen utan historia. Vi ser även att 
denna period som i enkäten motsvaras av två periodalternativ (1800-1945, 1945-idag) 
har ett positivt värde i jämförelse med andra perioder även i programvalsgruppen 
utan historia i dag. Att medeltiden toppar intresset i båda programvalsgrupperna bör 
naturligtvis tilläggas och denna vetskap kan vara bra att ha i bakfickan som tillfällig 
intresseväckare. Här skulle ett strukturellt, eller tematiskt perspektiv kunna fungera 
som en länk fram till nutiden. 

Vi ser ändå att förkunskaper om 1800-talet fram till i dag finns i alla elev-
grupperna, något som deras intressesvar gett oss, men även synliggörs genom att de 
uppger att de ofta möter denna historieperiod på fritiden. Att enkätresultaten sedan 
visar att perioden 1500-1800 är den mest förekommande i historieundervisningen på 
grundskolan i dag, bör ses som positivt i en förberedande roll inför kärnämneskursen 
på gymnasiet. Därmed kommer eleverna att bära med sig nödvändiga bakgrunds-
kunskaper till den period som står i fokus i kärnämneskursplanen. 

Att nutidshistorien har försummats i historieundervisningen är något som vi alla 
är medvetna om som även uppmärksammats av Skolverket, och detta gäller natur-
ligtvis inte bara för grundskolan och gymnasieskolan. Som nyligen utexaminerade 
historielärare på högskolan kan även vi delvis hålla med i denna kritik och vi känner 
en stor osäkerhet inför kraven som ställs på oss som lärare i det nya kärnämnet. Hur 
ska vi kunna vidga elevernas historievärld, framförallt när det gäller efterkrigstiden, 
med de grunda baskunskaper som vi bär med oss från utbildningen? Hermansson 
Adler för även han en stark kritik mot att de ”nya historielärarna” får med sig alltför 
”bräckliga” kunskaper från universiteten.89 Att lärarutbildare har en indirekt fram-
trädande roll som opinionsbildare och kunskapsförmedlare i elevernas historievärld, 
åtminstone inom skolans väggar, är något som Peter Aronsson också poängterar.90 
En tillbakablick på resultatdelen visar dock att modern historia är något som eleverna 
har stor erfarenhet av då de ofta möter den på fritiden. Historiedidaktiker borde kan-
ske därmed, i enlighet med Klas-Göran Karlssons resonemang, vidga vyerna mot 
övriga historieintressenter i samhället och inse att skolans undervisning endast utgör 
en del av kommunikationskedjan när det gäller historia i elevernas värld.91 Det finns i 
dag en hel del marknadskrafter som uppmärksammat att det råder en efterfrågan hos 

                                                           
87 Hermansson Adler (2004), s. 52. 
88 Skolverket, (2005).  

           89 Hermansson Adler (2004), s. 214. 
90 Aronsson (2000), s. 15. 
91 Karlsson (2004), se Bakgrund och tidigare forskning, kapitel 2:2. 
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historiekonsumenter när det gäller upplevelser.92 I en institution, som skolan, med 
begränsade resurser så inser vi dock att upplevelser inom skolans ramar måste inrikta 
sig på vad närmiljön kan erbjuda. Naturligtvis bör massmedier som tidningar och TV 
ha sin självklara plats som upplevelseförmedlare av nutidshistoria, vilket även 
eleverna uppgett vara en viktig kommunikationskanal i deras historievärld. Vi anser 
dessutom att de lokala förutsättningarna, både när det gäller miljöer och landskap bör 
nyttjas mer i historieundervisningen. En annan källa och utgångspunkt till 
nutidshistorien utgör de lokala arkiven, där framförallt kommunarkivens möjligheter 
borde uppmärksammas och tillvaratas på ett mycket bättre sätt än hittills.  

I förslaget till kärnämneskursplan finns en tydlig inriktning när det gäller vilken 
slags historia som ska fokuseras, nämligen demokratins utveckling.93 Denna typ av 
historia är något som eleverna också uppger att de har en erfarenhet av framförallt 
från skolans undervisning.  Skillnader inom programvalsgrupperna tydliggörs dock 
när det gäller intresse för demokratins historia. Att närmare hälften av eleverna som 
sökt program med historia i dag, i jämförelse med endast ett fåtal i gruppen utan 
historia, uppvisar ett stort intresse för en av vårt samhälles största värdegrundspelare 
är anmärkningsvärt. Det kan vara svårt att bedöma vad denna stora differens beror 
på och hur man ska tolka detta. Resultatet visar ändå att lärare kommer att möta ett 
större motstånd när det gäller demokratins historia när vi möter elevgrupper som valt 
program som inte har historia i dag. Detsamma gäller de elever som i dag inte har be-
stämt sig för programval, där det saknas engagemang för någon slags historia över-
huvudtaget. Kanske kan en väg att gå med dessa elevgrupper vara att tydliggöra his-
toriska exempel på demokratiska (och även odemokratiska) värderingar. Här får 
naturligtvis den historia som handlar om krig och diktaturer en självklar roll, vilket är 
en historia som intresserar och dessutom tydliggörs i den skissade kursplanen.94 En 
annan riktning kan utgöras av mer praktiskt inriktade arbetsformer, där eleverna 
själva medverkar. Genom detta kan vi förhoppningsvis uppmärksamma dessa elever 
på att det inte är en färdig mall av demokratiska värden som skall överföras, utan sna-
rare något som skall utvecklas inom varje individ. 

Till ämnesinnehållet bör även tilläggas vilken typ av geografiskt perspektiv som 
anläggs på historien. Här finns det svenska och europeiska perspektivet tydliggjort 
som utgångspunkt i kursplanen.95 Det geografiska perspektivet i programvalsgruppen 
med historia är intresseinriktat och erfarenhetsbaserat på en europeisk historia, vilket 
därmed kan tolkas som att denna grupps förutsättningar är väl anpassade till en 
historieundervisning i linje med de angivna kursplanemålen. 

När det gäller de elever som sökt program utan historia i dag, så visar de ett större 
intresse för hembygdens historia. Problemet är att de sällan kommer i kontakt med 
denna historia, varken i eller utanför skolan. Lokalhistoria engagerar även de elever 
som inte tagit ställning till programval. I dessa grupper är väl perspektivet givet, och 
att lokalhistorien likaväl som ett nationellt eller europeiskt perspektiv kan och dess-
utom bör utgöra basen när det gäller förståelse av ett globalt perspektiv, framhåller 
Hermansson Adler som ”navet” i en framtida historieundervisning.96 Vidare fram-
håller denne att lokalhistorien kan vara ett hjälpmedel för att skapa motivation och 
lust hos eleverna, och detta bekräftas även i vår undersökning där mötet med lokal-
historia visat sig vara en viktig förklaringsfaktor till att ett historieintresse har väckts 

                                                           
92 Aronsson (2000), se Bakgrund och tidigare forskning , kapitel 2:1. 
93 Skolverket (2005). 
94 Skolverket (2005). 
95 Skolverket (2005). 
96 Hermansson Adler (2004), s. 215. 
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hos flera elever. Att använda sig av närmiljön i historieundervisningen i denna grupp 
framstår för oss som logiskt och eftersträvansvärt. 
 
 
4.3.2 Förmedlingssätt 
 
Som redan nämnts domineras historieundervisningen av läraren som berättar och 
med hjälp av läroboken som främsta läromedel, vilket även tidigare undersökningar, 
både nationella och internationella har visat.97

Eftersom styrdokumenten inte är detaljföreskrivande finns där heller inga anvis-
ningar för hur undervisningen ska bedrivas för att eleverna ska nå de uppsatta målen. 
Dock uttrycks det i förslaget till kursplanen för det kommande kärnämnet Historia 
att ”Elevens skiftande förutsättningar skall utgöra utgångspunkt för undervisningens 
planering […]”.98 Därför är det vår sak som lärare att tillsammans med eleverna hitta 
de metoder och förmedlingssätt som bäst lämpar dem utifrån deras intressen och be-
hov. Hermansson Adler menar att läraren måste ha förmågan att variera metoderna 
för att alla elever ska kunna ta del av undervisningen och att den ska leda till läran-
de.99  

Huruvida det finns en variation i val av metoder i undervisningen i de undersökta 
klasserna går inte att fastställa i denna undersökning, dock finns det anledning att tro 
att lärobokens innehåll till stor del styr undervisningen. Eftersom lärobokens text till 
stor del upptar innehållet i undervisningen är det också det vetenskapliga perspektivet 
som förmedlas till eleverna. I detta vetenskapliga perspektiv är det den stora historien 
som förklaras i ett framåtsyftande perspektiv längs en tidslinje.100 För att skapa 
lärandesituationer och fördjupa elevernas historiemedvetande är det en nödvändighet 
att historiestudierna når fram till nuet. Det är därför av vikt att, förutom lärobokens 
perspektiv, även tillåta ett bakåtsyftande perspektiv som utgår från det nära och 
kända, från elevernas egen livsvärld, det vill säga något som intresserar och skänker 
mening. 101

För att närma sig elevernas erfarenheter kring hur de uppfattar sig som mottaga-
ren av historia är även deras fritid central, alltså utifrån vilka förmedlingssätt de 
tycker om och vilka de möter på fritiden. Utifrån en jämförelse mellan programvals-
grupperna har det framkommit att det finns skillnader mellan dem kring deras 
erfarenheter av hur de möter historien utanför skolan. 

I elevgruppen program utan historia idag är det en tydlig uppdelning i deras upp-
levelse av och förhållningssätt till historien i skolan och den de möter utanför. På fri-
tiden är historia underhållning och i skolan är historia till mestadels bara ”plugg”. 
Förmedlingssättet som mest tilltalar dem är biofilmer, men de uppskattar även den 
levande berättelsen och att se på historiska faktaprogram i TV. Av dessa förmedlings-
sätt är det bara filmer som de upplever att de möter ofta på fritiden, någon som be-
rättar historien för dem finns inte i någon stor utsträckning. 

Situationen för elevgruppen som valt program med historia idag ser lite annor-
lunda ut och det är möjligt att uttyda att de vill något mer än att bara underhållas av 
historien. Dessa elever tycker inte bara om biofilmer utan värderar den berättande 
historien lika högt och på fritiden får de också möta historien genom de sätt de visat 
sig tycka om. Detta betyder att dessa elever oftare möter historien genom att någon 

                                                           
97 Långström (2001), s. 54. 
98 Skolverket (2005). 
99 Hermansson Adler (2004), s. 66. 
100 Hermansson Adler (2004), s.19, Eliasson (2004), s.295. 
101 Hermansson Adler (2004), s.23-24, Eliasson (2004), s.298. 
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berättar en självupplevd historia, något som denne person själv varit med om och 
som på så vis ger en mer nära förankring hos eleven själv. Detta är just det sätt som 
sägs gynna en positiv utveckling av ett historiemedvetande och måhända är det också 
därför de överlag är mer positiva till historia än de övriga grupperna. 

Det är svårare att tyda eleverna i gruppen som inte är säkra på sitt programval. De 
är mycket negativa i sina värderingar kring historia och säger sig aldrig möta historien 
mycket på fritiden genom ovannämnda förmedlingssätt. Detta resultat skulle kunna 
tolkas som att dessa elever har en mycket låg motivation för ämnet. Därmed lägger 
de inte ner någon större energi i att besvara frågorna då de inte tycker att det berör 
dem. Dock visar de biofilmer med historiska motiv den största uppskattningen.  

Mellan programvalsgrupperna finns alltså skiftande behov. Ju längre eleverna 
upplever att avståndet är mellan historia i och utanför skolan, desto mer viktigt är det 
att skapa intresse och motivation hos dem, genom att bereda eleverna tillfällen för 
upplevelse och inlevelse i undervisningen. 

Det tilltagande historieintresset i samhället har även ungdomarna tagit del av. 
Förmedlarna bakom dessa forum kan ses som konkurrenter till förmedlingen av 
historia för historielärarna, men istället anser vi att de bör ses som komplement eller 
framförallt som intresseväckare. Eleverna förefaller vara medvetna om att när de ser 
en biofilm så gör de det för att underhållas och ha det trevligt en stund. De sätter inte 
lika stor tillförlitlighet till detta medium som de gör till andra förmedlingssätt som 
historiska faktaprogram i TV, museer och historiska platser och de förmedlingssätt 
de träffar på i skolan. Skolans undervisning bör förmå eleverna att vilja ta ett steg 
ytterligare för att bättre förstå vad som visas i biofilmerna och även att få dem att 
ifrågasätta filmernas historia. Det är av stor vikt att skolan kan ge eleverna redskap 
för att problematisera och analysera den historia som de möts av via medierna så de 
utvecklar ett kritiskt förhållningssätt. David Ludvigsson menar att det finns en risk 
med att endast låta sig underhållas utan att ifrågasätta syften och meningar med det 
som förmedlas. Den genreanalys som denne förordar ligger helt i linje med förslaget 
till kursplanen för kärnämnet historia, där det påpekas att ett syfte med utbildningen 
är att ”utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt” för att kunna 
förhålla sig kritisk till både historiska källor och nutida medier. 102

Undersökningen visar också att eleverna minst föredrar de förmedlingssätt som 
kan upplevas vara krävande, de skriftliga framställningarna av historia. Av naturliga 
skäl försöker vi undvika sådant som kan upplevas arbetsamt om det inte heller ger 
något, om det känns meningslöst. Därför ligger det en utmaning i att skapa lärande-
situationer som eleverna finner meningsfulla, i arbetssätt som består av varierade 
metoder, så de kan närma sig den skriftliga framställningen med lust.  

Ett flertal elever efterlyste upplevelsen i historieundervisningen. Att uppleva histo-
ria kan innebära att fler sinnen tillåts användas i undervisningen och att utrymme 
skapas för empati så innehållet berör eleverna. Eleverna uppskattar att höra historien 
berättas för dem, både av läraren och av andra vuxna. Dessvärre visade det sig att det 
bara var i elevgruppen program med historia som möter den levande berättelsen på 
fritiden. Måhända saknar eleverna i program utan historia detta förmedlingssätt utan-
för skolan, i så fall är det viktigt att skolans undervisning kan bidra med detta på ett 
meningsfullt sätt. Antagligen menar eleverna att de tycker om berättelsen, eftersom 
den kan ge historien ett subjektivt perspektiv. Att ta del av en berättelse som är upp-
levd av den som berättar för dem borde ge ett mer bestående intryck på dem än att 
läsa om det i en lärobok. Det kan även ge kopplingen mellan dåtid-nutid-framtid en 
innebörd. För den som berättar om det förflutna har nuet en gång varit en framtid. 

                                                           
102 Se Ludvigsson (2000) i Bakgrund och tidigare forskning, kapitel 2:1, Skolverket (2005).  
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Ytterligare en möjlighet i att ge eleverna upplevelser i historieundervisningen är 
som tidigare diskuterats att anordna fler situationer för besök vid autentiska platser 
och låta eleverna ta del av till exempel ett föremål i ett tydligt sammanhang.103 Det vi-
sade sig i undersökningen att många av eleverna satte stor tilltro till och tyckte om 
museer och historiska platser, men att väldigt få gjorde besök vid dessa platser, var-
ken i eller utanför skolan.  

Att historieundervisningen låter sig styras så mycket av läroböckernas innehåll är 
ett stort problem menar Hermansson Adler, och han är mycket kritisk till lärar-
utbildningen. Han ser historielösheten som kontentan av att lärarutbildningen sedan 
mitten av 1980-talet saknar ämnesdidaktik. Utbildningen erbjuder mycket litet av 
gestaltningsövningar som kan fungera som en länk i överbryggningen mellan de två 
perspektiven på historieämnet som diskuterats och detsamma gäller i fråga om elev-
aktiva arbetsmetoder.104  
 
 
4.3.3 Varför historia? 
 
Kärnämnet historia kan med sitt undervisningsinnehåll sägas ge legitimitet åt statliga 
intressen via den ram som ges i kursplaneskissen. Kärnämneskursens främsta syfte är 
att utveckla elevernas historiemedvetande.105 Som historielärare förväntas vi därmed 
samverka i en undervisning som ger eleverna en bakgrund till varför världen ser ut 
som den gör, och dessutom påvisar hur viktigt det är att tänka kritiskt och granska 
olika uppgiftskällor.  

Att utveckla ett historiemedvetande är dock förmodligen inget som de olika 
programvalsgrupperna har reflekterat kring särskilt mycket, men vi kan med 
Karlssons tidigare definition av historiemedvetande anta att detta är något som 
existerar inom eleverna, vare sig det är medvetet eller ej.106 Några exakta svar på 
elevperspektivet i varför-frågan när det gäller kärnämneskursen kan inte utläsas i 
enkätsvaren, men det finns en rad allmängiltiga uppfattningar som legitimerar de 
olika programvalsgruppernas inställning till historieundervisning i allmänhet. 

Den mest negativa inställningen finner vi hos de elever som inte ännu har bestämt 
sig för val av program. Hur vi som lärare ska ställa oss till detta är inte lätt att säga, 
men vi bör vara medvetna om att dessa elever representerar en viss procent som tro-
ligen återfinns i de flesta elevgrupper som vi kommer att möta i framtiden. Att kunna 
motivera varför-frågan bland dessa elever kommer att bli svårt, men kanske inte 
omöjligt. Denna grupp angav med hög procentandel att allmänna historiekunskaper 
är en rättighet som alla människor bör få, även om de ställer sig tveksamma till om 
alla ska läsa historia på gymnasiet. En historieundervisning på gymnasiet anser de 
dessutom inte ska vara anpassad efter det program de väljer, ändå framhåller de 
mycket tydligt att det inte är nödvändigt med samma historiekunskaper för alla. Vi 
tror att det är viktigt att uppmärksamma detta som lärare, och ett sätt att legitimera 
historieundervisning för denna grupp skulle kunna vara att låta dem få en light-ver-
sion av det förflutna och därmed erkänna deras ställningstagande för en samtids- och 
framtidsrelaterad funktion av historia. De stora berättelserna från en förgången tid 
har få förklaringar till den enskilde elevens livsvärld här och nu, en upplevelse de de-
lar med många i en postmodern tid.107 Kanske kan ett totalt förnekande av historien 

                                                           
103 Hermansson Adler (2004), s. 183. 
104 Hermansson Adler (2004), s. 214. 
105 Skolverket (2005). 
106 Se Karlsson (2004) i Bakgrund och tidigare forskning, kapitel 2:2. 
107 Hermansson Adler (2004), s. 212-213. 
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undvikas i denna grupp om vi bara låter dörren till det förflutna stå lite på glänt.  I 
denna grupp är det särskilt viktigt att vi tillåter ett bakåtsyftande perspektiv på histo-
rien, där utgångspunkten är nuet. 

De elever som tänker göra ett programval med historia, ger däremot historie-
ämnet en stor betydelse i sin värld, dels som ett redskap för allmän generell oriente-
ring i dagens samhälle och dels som en personlig upplevelse av positiv art. Att en stor 
del av denna grupp dessutom ser historiestudier som något som de kan tänka sig att 
utöva även utan betyg, förstärker deras åsikt om att historia ger dem personliga upp-
levelser – både i och utanför undervisningens ram. 

Deras förhållningssätt till historieundervisningen på gymnasiet är inriktat på en 
undervisning som alla elever deltar i, får samma kunskaper genom och som dessutom 
inte är anpassad efter val av inriktning. Att legitimera historiestudier i denna elev-
grupp är därmed något som mer eller mindre sköter sig själv. Noterbart är att denna 
grupp lägger stor betydelse på alla tidsdimensionerna i ett historiemedvetande-
perspektiv. Det överlägset högsta värdet har dock dåtiden och i denna grupp kan och 
bör dörren till det förflutna stå vidöppen. Det är i det förflutna som dessa elever an-
ser att förklaringarna till omvärlden bör sökas. Att ha en historisk kontext att utgå 
ifrån då man söker orsakssammanhang är också något som Hermansson Adler fram-
håller som viktigt för att motverka historielösheten i samhället.108 Det förflutnas be-
rättelser i sig har dessutom ett egenvärde för denna elevgrupp, vars motsvarighet inte 
går att finna ibland de elever som gjort andra vägval till gymnasiet. 

Hur kan vi då tolka varför-frågan i den elevgrupp som sökt program utan historia? 
Vilken vikt lägger de vid historia och hur ser deras visioner om en framtida historie-
undervisning ut? En sak som utmärker denna grupp är att de värdesätter ett person-
ligt nyttovärde av historia, eller snarare ser historia som ett praktiskt redskap som kan 
ge dem vägledning i livet på ett personligt plan. 

I denna grupp är det viktigt att synliggöra nyttoaspekten av historia i en tid av för-
ändring och dessutom visa respekt för deras tydliga budskap att undervisningen bör 
vara anpassad efter programval, eftersom alla människor inte behöver samma 
historiekunskaper. Majoriteten i denna grupp anser ändå att en framtida historie-
undervisning ska vara öppen för alla, vilket bör ses som positivt för det kommande 
kärnämnets del. Legitimeringen av kärnämnet Historia inom denna grupp kommer 
att bli mer problematisk än i programvalsgruppen med historia. Trots detta ser vi 
framåt med tillförsikt mot att få möta elevgruppen utan historia i framtiden. Lyckas 
vi bara med att nå fram till en undervisning som ger förståelse för nutiden, som 
denna grupp anser vara det viktigaste skälet för att studera historia, så är också chan-
serna stora att vi kan nå kursplanemålen med denna grupp. Att möta eleven i nuet, 
det vill säga i dennes värld, är som nämnts tidigare avgörande för att ett historie-
medvetande skall utvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Avslutning  

                                                           
108 Hermansson Adler (2004), s. 212. 
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Vi har i detta arbete undersökt hur elever i fyra klasser i grundskolans år 9 upplever 
och förhåller sig till historia – i och utanför skolan. Detta har gjorts för att vi som lä-
rare ska få en större förståelse för hur blivande gymnasieeleverna tycker och tänker 
om historia. När historia blir ett kärnämne år 2007 kommer vi som historielärare att 
möta en bredare elevgrupp än vad fallet är i dag, då endast ett fåtal gymnasieprogram 
har historia på schemat. Att undersöka om det finns skillnader i förhållningssätt till 
historia mellan den elevgrupp som har för avsikt att göra ett programval till gymna-
siet som även har historia i dag, och de övriga eleverna som sökt program som i dag 
saknar historia, menar vi att har en betydelse i ett historiedidaktiskt perspektiv. 

Vi har i denna studie av fyra niondeklasser getts en god bild av vilken betydelse 
historia har i elevernas värld, vilken typ av historia som engagerar och hur deras för-
hållande till historia tar sig uttryck, både i och utanför skolan. Undersökningens 
jämförelsekategorier, som förutom programval även innefattar kön och bostadsort, 
visar dock att historia i elevernas värld kan se olika ut beroende på vilket perspektiv 
som tas. Detta är en kunskap som vi kommer att bära med oss i framtida undervis-
ningssituationer, då det visat sig att de svar som getts från hela undersöknings-
gruppen, kan se helt annorlunda ut om man tar en viss utsiktspunkt. 

När det gäller kön så bekräftar denna undersökning tidigare studier som gjort gäl-
lande att flickorna har ett något positivare förhållningssätt till historia än pojkarna. 
Detta har tolkats som ett tecken på att ett kvinnligt kulturintresse väcks redan i tidig 
ålder, men här skulle det vara intressant att gå vidare för att söka ytterligare förkla-
ringar till detta. En annan aspekt att beakta är att elevernas erfarenheter visar att den 
historievärld som flickorna sätter i främsta rummet, inte uppmärksammas tydligt nog 
i historieundervisningen. 

Boendeaspekten, det vill säga en jämförelse mellan elever på landsbygden och ele-
ver i staden, visar att vi oftare möter ett positivt förhållningssätt bland stadseleverna. 
Detta har diskuterats som en följd av att det är inom denna grupp som vi möter en 
majoritet av den mest positiva programvalsgruppen. Om det positiva utslaget för 
historia beror på bostadsort eller programval, eller om det rent av kan ha ett sam-
band, faller utanför denna uppsats ram. Icke desto mindre är det en intressant rela-
tion som är värd att notera. 

Den jämförande studien av de olika programvalsgrupperna, visar att det finns 
skiftande förutsättningar inom dessa grupper, vilket därmed bör få betydelse i en 
framtida undervisningssituation när vi som lärare möter dessa grupper i kärnämnet 
historia. Ett möte med elevgruppen med historia i dag, kommer enligt vår under-
sökning att inte utgöra några större problem. Inom denna elevgrupp har historia ett 
mycket positivt betydelsevärde och de uppvisar i allmänhet en öppenhet och ett in-
tresse som saknar motsvarighet i de andra elevgrupperna. 

För elevgruppen utan historia idag ser förutsättningarna något annorlunda ut. Det 
finns inget uttalat negativt i deras förhållningssätt till historia men i denna grupp, pre-
cis som bland de elever som är osäkra på vilket programval de ska göra och dessutom 
är allmänt ointresserade av historia, så visar undersökningen att mötet med dessa ele-
ver måste ha andra utgångspunkter. Genom elevsvaren har vi fått antydningar om 
hur deras historievärld ser ut och det är från denna vi måste utgå för att få en under-
visning som berör dem. I dessa elevgrupper måste vi tillåta oss ett bakåtsyftande per-
spektiv på historien, där vi utgår från nuet. Vi bör dessutom vidga vyerna utåt, och ta 
hjälp av den historia som finns utanför skolans väggar. Eleverna har talat – och vi 
bör lyssna på dem. 
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BILAGA 

Enkät om ungdomar och historia         November 2005 
 
Hej! 
Du har tillsammans med ett hundratal andra elever i år 9 utsetts att delta i en undersökning 
som kommer att presenteras i vårt kommande examensarbete på Högskolan Dalarna. Kort kan 
man säga att undersökningen handlar om hur vi som gymnasielärare i historia kan få större 
förståelse för hur blivande gymnasieelever tycker och tänker kring ämnet. Vi vore därför 
mycket tacksamma om du ville hjälpa oss att fylla i denna enkät. Du är naturligtvis anonym 
och vi garanterar att dina svar inte kan kopplas ihop med dig. Undersökningen är frivillig, 
men vi hoppas att du vill ställa upp då dina svar är viktiga för oss.  
 
Frågorna som följer är främst i form av påståenden, där du väljer att kryssa för ett alternativ 
som stämmer bäst överens med din egen åsikt.  Inledningsvis finns även en fråga där du själv 
anger det gymnasieprogram som du har för avsikt att gå. Försök att svara sanningsenligt och 
besvara samtliga frågor. 
 
Tack på förhand!         Annika Skansen och Christina Strand 
              Lärarstudenter vid Högskolan Dalarna 
 
 
 

1. Är du en pojke eller flicka?  
 
Pojke      Flicka 

 
2. Vilket gymnasieprogram har du sökt/ hoppas du komma in på? 

 
……………………………………………………………………………. 
 

 
3. Vilket betyg får du vanligen i historia (SO)?  
 
Mycket dåligt    Dåligt           Medel    Bra               Mycket bra 
 

4. Vad betyder historia för dig? 
 

håller  
inte 
alls  
med 

Håller 
inte 
med 

osäker håller 
med 

håller 
helt 
med 

Bara ett skolämne och inget mera      
Äventyr och spänning som stimulerar min fantasi      
En chans för mig att lära mig av andras misstag och  
framgångar. 

     

Något dött, som inte har något att göra med mitt liv 
i dag. 

     

Många bra exempel på rätt och fel, bra och dåligt      
Visar bakgrund till nuet och förklarar nutida problem      
En samling av grymheter och katastrofer      
Ett sätt för mig att få grepp om mitt liv i en tid med 
stora förändringar 

     

 1



 
5. Enligt din åsikt: vilken betydelse 
har dessa skäl för att studera historia? 

mycket 
liten 
betydelse

liten 
betydelse

någon 
betydelse 

stor 
betydelse 

mycket 
stor 
betydelse

Kunskap om historien      
Förståelse för nuet      
Orientering inför framtiden      

 
 
6. Vilka sätt att möta historia TYCKER DU 
OM? 

Mycket  
litet 

Lite    En del Mycket Väldigt
mycket

Läroböcker      
Historiska dokument och källor      
Historiska romaner      
Biofilmer      
Historiska faktaprogram i TV      
Lärare som berättar      
Andra vuxna (t.ex. föräldrar, mor/farföräldrar) 
som berättar 

     

Museer och historiska platser      
Internet      
Data/TV-spel      
Historiska faktaböcker      
Serietidningar      

 
 
7. Hur ofta får du möta historien på följande 
sätt i undervisningen? 

Mycket  
litet 

Lite    En del Mycket Väldigt
mycket

Läroböcker      
Historiska dokument och källor      
Historiska romaner      
Biofilmer      
Historiska faktaprogram i TV      
Lärare som berättar      
Andra vuxna (t.ex. föräldrar, mor- och 
farföräldrar) 
som berättar 

     

Museer och historiska platser      
Internet      
Data/Tv-spel      
Historiska faktaböcker      
Serietidningar      
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8. Hur ofta möter du historia på följande sätt 
utanför skolan? 

Mycket  
litet 

Lite    En del Mycket Väldigt
mycket

Läroböcker      
Historiska dokument och källor      
Historiska romaner      
Biofilmer      
Historiska faktaprogram i TV      
Lärare som berättar      
Andra vuxna (t.ex. föräldrar, mor- och 
farföräldrar) 
som berättar 

     

Museer och historiska platser      
Internet      
Data/Tv-spel      
Historiska faktaböcker      
Serietidningar      

Ge exempel på vad något/några av ovanstående alternativ kan vara för dig. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Vilka sätt att möta historia LITAR DU PÅ? Mycket  

litet 
Lite    En del Mycket Väldigt

mycket
Läroböcker      
Historiska dokument och källor      
Historiska romaner      
Biofilmer      
Historiska faktaprogram i TV      
Lärare som berättar      
Andra vuxna (t.ex. föräldrar, mor/farföräldrar) 
som berättar 

     

Museer och historiska platser      
Internet      
Data/TV-spel      
Historiska faktaböcker      
Serietidningar      

 
 
10. Hur intresserad är du av följande 
PERIODER i historien? 

Mycket
litet 

Litet Något Mycket Väldigt 
mycket 

Vet inte 
vad det 
är 

Forntiden       
Antiken       
Medeltiden (500-1500 e. Kr.)       
Perioden 1500-1800       
Perioden 1800-1945       
Perioden 1945 – till i dag       

 

 3



11. Hur ofta har du mött dessa 
perioder i  skolans undervisning? 

Mycket
litet 

Litet Något Mycket Väldigt 
mycket 

Vet inte 
vad det 
är 

Forntiden       
Antiken       
Medeltiden (500-1500 e. Kr.)       
Perioden 1500-1800       
Perioden 1800-1945       
Perioden 1945 – till i dag       

 
 
12. Hur ofta har du  i någon form mött 
dessa historieperioder utanför skolan? 

Mycket
litet 

Litet Något Mycket Väldigt 
mycket 

Vet inte 
vad det 
är 

Forntiden       
Antiken       
Medeltiden (500-1500 e. Kr.)       
Perioden 1500-1800       
Perioden 1800-1945       
Perioden 1945 – till i dag       

Ge exempel på hur du möter något/några av ovanstående alternativ. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
13. Hur intresserad är du av följande SLAGS 
historia? 

Mycket 
litet 

Litet Något Mycket Väldigt
mycket

Vardagslivet för vanliga människor      
Kungar, drottningar och andra berömda personer      
Äventyr och stora upptäckter      
Krig och diktaturer      
Fjärran länders kulturer      
Nationers historia      
Demokratins utveckling      
Människors inverkan på sin miljö      
Utvecklingen av jordbruk, industri och handel      
Särskilda händelser, t.ex. bilens, kyrkors, 
musikens och sportens historia 

     

Din familjs historia      
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14.. Hur ofta håller ni på med följande slags 
historia i undervisningen i skolan? 

Mycket 
litet 

Litet Något Mycket Väldigt
mycket

Vardagslivet för vanliga människor      
Kungar, drottningar och andra berömda personer      
Äventyr och stora upptäckter      
Krig och diktaturer      
Fjärran länders kulturer      
Nationers historia      
Demokratins utveckling      
Människors inverkan på sin miljö      
Utvecklingen av jordbruk, industri och handel      
Särskilda händelser, t.ex. bilens, kyrkors, 
musikens och sportens historia 

     

Din familjs historia      
 
 
15. Hur ofta möter du följande slags historia 
utanför skolan – på fritiden? 

Mycket 
litet 

Litet Något Mycket Väldigt
mycket

Vardagslivet för vanliga människor      
Kungar, drottningar och andra berömda personer      
Äventyr och stora upptäckter      
Krig och diktaturer      
Fjärran länders kulturer      
Nationers historia      
Demokratins utveckling      
Människors inverkan på sin miljö      
Utvecklingen av jordbruk, industri och handel      
Särskilda händelser, t.ex. bilens, kyrkors, 
musikens och sportens historia 

     

Din familjs historia      
Ge exempel på något/några av ovanstående alternativ hur det kan gå till för dig. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
16.  Hur intresserad är du av historien om 
dessa GEOGRAFISKA OMRÅDEN? 

Mycket  
litet 

Litet Något Mycket Väldigt 
mycket

Din hembygds historia      
Ditt landskaps/regions historia      
Sveriges historia      
Europas historia      
Afrikas historia      
Amerikas (Syd- Mellan och Nord) historia      
Asiens historia      
Australien, Nya Zeeland och Oceaniens historia      
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17.  Hur ofta möter du dessa geografiska 
områden i historieundervisningen? 

Mycket  
litet 

Litet Något Mycket Väldigt 
mycket

Din hembygds historia      
Ditt landskaps/regions historia      
Sveriges historia      
Europas historia      
Afrikas historia      
Amerikas (Syd- Mellan och Nord) historia      
Asiens historia      
Australien, Nya Zeeland och Oceaniens historia      

 
 
18. Hur ofta kommer du i kontakt med följande 
geografiska områden på fritiden? 

Mycket  
litet 

Litet Något Mycket Väldigt 
mycket

Din hembygds historia      
Ditt landskaps/regions historia      
Sveriges historia      
Europas historia      
Afrikas historia      
Amerikas (Syd- Mellan och Nord) historia      
Asiens historia      
Australien, Nya Zeeland och Oceaniens historia      

Ge något/några exempel på hur det kan gå till för dig.   
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
19. Antag att en motorväg ska dras genom 
naturen i din region. Följande miljöer hotas. 
Hur viktigt är det att dessa skyddas? 

Mycket 
oviktigt 

Ovikt
igt 

Sådär Viktigt Mycket
viktigt 

En religiös kultplats från stenåldern      
En medeltids kyrka      
En välbevarad 300 år gammal bondgård      
En gammal fabrik som fortfarande används      
Ett minnesmärke över andra världskriget      
En känd poets bostad – han dog för 100 år sedan      
En sällsynt geologisk (jord/bergarter) skapelse      
En utrotningshotad fågelarts häckningsplats      
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20. Vilken är din åsikt om följande 
påståenden? 

Håller 
inte 
alls 
med 

Håller 
inte 
med 

Osäker Håller 
med 

Håller 
helt 
med 

Alla på gymnasiet borde läsa historia      
Historia är till för dem som är intresserad      
Jag vill läsa sådan historia som är särskilt kopplad 
till det program jag väljer 

     

Jag behöver inga historiekunskaper i framtiden      
Jag skulle kunna tänka mig att läsa historia även 
om jag inte fick betyg  

     

Man lär sig mer om historia när det handlar om 
sådant som man tycker är intressanta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jag behöver veta något nytt i historia för att jag 
ska bli intresserad 

     

Jag får ofta vara med och planera innehåll och 
arbetssätt i historieundervisningen 

     

Historia i och utanför skolan är inte samma sak      
Historieundervisningen i skolan har ibland hjälpt 
mig att förstå saker utanför skolan 

     

Den kunskap om historia som jag fått utanför 
skolan har bidragit till att göra 
historieundervisningen mer begriplig. 

     

Alla människor har rätt att få allmänna 
historiekunskaper 

     

Alla människor behöver inte ha samma 
historiekunskaper 

     

Historia blir mer verklig när man får besöka 
historiska miljöer 

     

Mitt intresse för historia har jag fått i skolan      
Mitt intresse för historia har jag fått utanför skolan      

Hur tror du att ditt intresse/ointresse har väckts? 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
När du är färdig kan du om du hinner rita dig själv när du ”håller på med” historia. Rita  i 

ramen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack  
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Tack för din 
medverkan!! 
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