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1. INLEDNING 

1.1 Val av ämne  
 
I dagens historieundervisning, liksom i alla andra ämnen, utgår lärarna ofta från läro – och 
kursplaner vid planeringen. Med någorlunda tydliga riktlinjer, mål och betygskriterier 
planeras arbetsområde efter arbetsområde. Planeringen sker ibland bakom låsta dörrar, ibland 
i arbetslag och ibland i samarbete med något annat ämne. Tankar kring vad som skall göras, 
hur det skall göras och varför det skall göras är ständiga. År efter år görs sådana här 
planeringar på ungefär liknande sätt. År efter år är det ungefär samma planering som lärarna 
använder sig av utan några större förändringar eller tankar på att förändra planeringen. 
Tanken på att det år efter år är ungefär samma arbetsområden som lärs ut, på ungefär liknande 
vis som året innan fick mig att börja fundera kring hur stor del eleverna själva har i 
planeringen. Det är högst troligt att eleverna inte får den plats och det utrymme som de 
egentligen förtjänar. Det finns dock inget som säger att många elever inte får ta del av och 
påverka planeringen. Det är inte heller något som säger att lärarna inte förändrar planeringen 
för sina arbetsområden Av egna erfarenheter vågar jag påstå att det är ytterst få lärare som tar 
hänsyn till elevernas intresse eller ointresse för historia, just på grund av att lärarna har svårt 
att gå utanför sina planerade ramar och sin strukturerade lärobok.  
 
Elevers tankar och idéer är och borde vara mer värdefulla vid planeringarna. Det är trots allt 
eleverna som ska läsa, lära sig och använda historia. Det är eleverna som ska se sig själva som 
en bidragande faktor i historieskapandet och det är för elevernas framtid som historia lärs ut. 
Elevernas tankar och idéer är beroende av var eleverna kommer ifrån, vilka händelser de varit 
med om och vilka tidigare erfarenheter de har av historia och historieundervisning.  
 
Som blivande historielärare anser jag att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas tankar, idéer 
och föreställningar om historieämnet. Framför allt är det viktigt att ta hänsyn till det intresse 
eller ointresse som finns gällande historieämnet i dagens gymnasieskola. Det är viktigt att för 
en gångs skull fråga eleven; Vilken historia vill DU lära dig och på vilket sätt vill DU lära 
dig? Detta för att öka elevernas intresse för historia och få dem att inse hur betydelsefull 
historia faktiskt är. Därför känns det relevant att utföra en undersökning om just elevers 
historieintresse.  
 

1.2 Syfte 
 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur elever tänker kring skolämnet 
historia men även historia i allmänhet.  
 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Vad associerar eleverna begreppet ”historia” med? 

2. Är eleverna intresserade av historia och vilken historia är de intresserade av?  

3. Vilka faktorer anser eleverna är det som är avgörande för deras historieintresse? 

4. Var i samhället, tycker eleverna, att de lär sig historia? 
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1.4 Forskningsöversikt 
 
Vill man fördjupa sig i forskning som rör historieämnet, historieintresse, historiedidaktik eller 
historieundervisning finns där ett och annat att ta för sig i den akademiska världen. Didaktisk 
forskning är ett relativt nytt forskningsfält om det ska jämföras med annan historieforskning. 
Med jämna mellanrum kommer där ny forskning som både bekräftar det redan sagda men 
som också pekar på nya och viktiga riktlinjer. Uppsatsens bakgrund fokuserar på att förklara 
några av de viktiga historiedidaktiska begrepp men det är här relevant att presentera den 
historiedidaktiska forskning som har intresserat sig för elevers historiekunskaper, deras syn på 
historia och historieundervisning. Nedan presenteras både svensk och utländsk forskning. 
 
Den allra största undersökningen som gjorts gällande elevers intresse för historia och 
historiemedvetande i stort är Youth and History – undersökningen som i mångt och mycket 
behandlar frågan: Vad betyder historia för unga människor? 32 000 ungdomar mellan 14-15 
år från 26-27 länder (inklusive Israel och Palestina) har deltagit i den berörda undersökningen. 
Författarna Angvik och von Borries undersöker hur historisk kunskap bidrar till ett ökat 
historiemedvetande och hur det i sin tur utvecklas genom de olika institutioner där elever 
inhämtar sina historiekunskaper. De menar på att institutioner utanför skolan har en lika stark, 
om inte starkare, påverkan på elevernas historiemedvetande. Vad som framkommer av 
undersökningen om de svenska eleverna är att de är relativt insatta och intresserade av 
historia, då framför allt i ämnen som rör äventyr och stora upptäckter. I frågan om hur 
intresserade de är av sitt eget lands historia så hamnar Sverige och övriga Norden i botten, då 
eleverna inte alls finner det intressant. Sammanfattningsvis pekar författarna på en rad olika 
viktiga och stora upptäckter som de funnit genom den här undersökningen och de själva 
överraskas över att inte historiker, politiker och andra som sysslar med historia inte får den 
historiedidaktiska debatten att blossa upp och förändra historieundervisningen i skolan.1  
 
En annan stor undersökning som har genomförts och dokumenterats är The Presence of the 
Past – Popular Uses of History in American Life som är gjord av Rosenzweig och Thelen. 
Författarna har under ett antal år genomfört telefonintervjuer med ca 1500 människor i olika 
delar av USA för att ta reda på vad de tycker, tänker och känner om deras personliga historia, 
historia i skola och användandet av historiekunskaper. Denna undersökning visade att när 
ordet historia nämndes för de intervjuade så refererade de oftast till den egna personliga 
historien istället för stora personer, viktiga årtal eller betydelsefulla händelser. Historien eller 
som författarna själva säger, det förflutna, var ständigt närvarande i dessa människors liv. 
Intervjuerna visade att de tillfrågade sysslade mest med historia när de var tillsammans med 
familjen och allra minst tog de del av historien genom böcker, filmer och i klassrummet. 
Många kritiserade den historieundervisning som de fick i skolan. Historieundervisningen 
beskrev de som tråkig och torr där det handlade om att uppnå ett betyg, inte att faktiskt lära 
sig något. De betonar att den historia de fick i klassrummet var alltför svår att relatera till. Av 
undersökningen framkom även att den källa dessa personer litade mest på när det kom till 
berättandet av historia var historiska museer. Den allra vikigaste slutsatsen och frågan som 
denna undersökning bringar är; på vilket sätt ska de professionella historikerna och 
”amatörhistorikerna” föras närmare? Visserligen finns det ett intresse för historia från båda 
hållen, men metoden för hur detta skall göras är bristfällig.2 
 

                                                 
1 Angvik & von Borries, 1997, passim.  
2 Rosenzweig, Roy & Thelen David, 1998, passim.  
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Om vi ska koncentrera oss på Sverige så har Sture Långström i Ungdomar tycker om historia 
och politik gjort en svensk variant av den stora Youth and History - undersökningen. Han har i 
sin undersökning tagit reda på vad ungdomar i grundskolan och på gymnasiet tycker om 
historia och politik och den undervisning som de fått berörande dessa ämnen. Undersökningen 
visar bl.a. att eleverna genom undervisning av det förflutna kan förstå nuet men även att de i 
framtiden har möjlighet att förklara de stora förändringar som sker. Genom att tänka i dessa 
banor, menar Långström, har eleverna till en del uppnått historiemedvetenhet.3 
Undersökningen visar även att läroboken verkar ha fått en starkare ställning i skolan, både när 
det gäller dess pålitlighet och användning av den. Undersökningen visar även att de arbetssätt 
och metoder som skolan använder sig av inte har förändrats speciellt mycket, trots att 
styrdokumenten genomgick en förändring 1994, då nya färdighets- och kunskapsmål skulle 
bli de styrande faktorerna i skolan. Han menar även att det är viktigt att 
historieundervisningen planeras utefter elevernas intresse för att på så sätt locka dem till 
historieämnet. En av de mest intressanta slutsatserna som Långström kommer fram till, tycker 
jag är, att han anser att skolorna är efter i mycket, främst när det gäller data och IT. Långström 
har genom sin undersökning fått fram viktiga och värdefulla åsikter som eleverna själva 
uttalat sig om. Genom denna undersökning skulle skolorna kunna vidta många åtgärder för att 
anpassa sig efter sina elever och deras intresse.4 
 
I en undersökning gjord av Johan Hansson kallad Historieintresse och historieundervisning: 
elevers och lärares uppfattning om historieämnet finns en omfattande analys av vad elever 
och lärare tycker och tänker kring historia och historieundervisning i allmänhet. Författaren 
menar att tankar kring historia påverkas av många olika faktorer och däribland de didaktiska 
val som lärarna ständigt utsätts för. Resultatet av undersökningen visar på att eleverna har en 
positiv inställning till både historia och historieundervisning. Det framgår vilken sorts historia 
eleverna tycks vara mest intresserade av där bl.a. den senare tidens historia, 1900-talets 
historia är dominerande. De elever som gick på något av de studieförberedande programmen 
ansågs vara mer intresserade av historia än de övriga eleverna. Det som påverkade elevernas 
intresse var bl.a. familjen, resor, vardagliga samtal, spel – och dokumentärfilmer, 
massmedieproduktioner och historieämnets status. Studien visar även att många elever 
föredrog andra redskap som historieförmedlare än den traditionella läroboken. Som exempel 
angavs att flickor föredrog romaner och pojkar föredrog filmer och TV. Eleverna tar till sig 
och lär historia på många andra sätt och ställen än de som skolan förespråkar vilket innebär att 
de uppfattningar eleverna har om historia och historieämnet har påverkats av andra miljöer.5  
 
Den danske historiedidaktikern Eric Bernard Jensen diskuterar i sitt verk Historie – livsverden 
og fag historia, historiemedvetande och historiebruk i förhållande till å ena sidan historia som 
vetenskap och skolämne och å andra sidan historia i människans vardag och dennes liv. 
Författaren analyserar ingående vad historia är, hur historia framförs och var historia finns. 
Utifrån Jensens diskussion och hans ställningstaganden är det möjligt för honom att måla upp 
en modell där han pekar på alla de olika arenor i samhället och i människors vardagsliv, där 
de får historiska kunskaper och där de utvecklar sitt historiemedvetande. Med denna modell 
kommer Jensen till slutsatsen att skolan endast är en av många arenor där historieförmedling 
sker. Författaren för en relevant diskussion om historiemedvetande och historiebruk i 
förhållande till den vetenskapliga historien och visar på viktiga perspektiv gällande historia i 
skolan och historia i allmänhet.6 

                                                 
3 Långström använder ytterligare ett didaktiskt begrepp som bör problematiseras. Hänvisar till s. 8-9. 
4 Långström, 2001, passim.  
5 Hansson, 2010, passim.  
6 Jensen, 2003, passim. 
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Klas-Göran Karlsson har i Historien är nu gjort ett bidrag kallat Den historiska kunskapen – 
hur utvecklas den? där Karlsson menar att historielärare och historiker har svårt att förespråka 
varför historia i samhälle och skola är viktigt. Samtidigt menar han att det är viktigt att se till 
alla de andra faktorer, förutom skolan, som spelar en stor roll när det kommer till producering 
och förmedling av historia och historiekunskaper. Sammanfattningsvis påpekar han att det är 
viktigt, för alla historielärare, historiker och historieförmedlare att se det unika i historia och 
historieundervisning och på bästa sätt göra människor medvetna om historieämnets 
betydelse.7 
 
Kim Salomon har i sitt bidrag En plädoajé för emancipatorisk historieundervisning i Ut med 
historien! – Sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag diskuterat kring vilken 
kunskap det är som egentligen förmedlas i skolorna. Detta bidrag, precis som de ovan 
redovisade forskningsresultaten, menar på att det är viktigt att inse att elevernas 
historiemedvetande och kunskap påverkas av många andra faktorer än enbart av skolan. 
Salomon talar om masskulturens inflytande på historiemedvetandet där det oftast i tecknade 
serier, romaner och filmer kan ges en felaktig bild av den verkliga historien, utan att 
historieförmedlarna tar hänsyn till den felaktiga historiebild som de förmedlar.8 
 
De ovan redovisade forskningsresultaten pekar alla åt samma riktning, vilket jag tycker är en 
viktig poäng i denna undersökning. Utifrån de två internationella undersökningarna är det 
möjligt att dra generella slutsatser. När vi kommer ner till den nivån där endast Sverige 
granskas, så visar både Hansson och Långström att den historia som förmedlas och dess 
former för förmedling inte är riktigt den historia och de arbetsformer som eleverna föredrar. I 
samband med detta visar Jensen på att det är viktigt att ta hänsyn till alla de faktorer som finns 
utanför skolans väggar, som dagens skolor verkar vara omedvetna om. De ovan redovisade 
forskningsresultaten väger tungt, säger och bidrar till mycket när det kommer till att se på 
elevers intresse för historieämnet i skolan och utanför skolan. 
 

2. Metod och Material 
 
I det följande avsnittet kommer metod, material, analysinstrument samt en beskrivning av den 
undersökande gruppen att ges. Val av metod och material har varit beroende av 
undersökningens syfte och frågeställningar. 

2.1 Intervju som metod – Fokusgrupper 
 
Undersökningens syfte och frågeställningar har varit avgörande vid valet av metod. Den 
metod som utifrån syfte och frågeställningar bäst lämpar sig för undersökningen är 
intervjumetoden. Detta främst på grund av att det är elevernas egna tankar och föreställningar 
om ämnet historia som ska komma fram.   
 
En intervju lämpar sig bättre än en enkätundersökning av främst två anledningar. Gillham 
menar att det genom intervju är möjligt att få fram utförligare och djupare svar på de öppna 
frågor som ställs än vad som hade varit fallet vid en enkätundersökning, där eleven inte hade 
haft tillfälle att mer utförligt förklara hur den tänker kring ämnet. Den andra anledningen är 
att undersökningens syfte och frågeställningar syftar till eleverna själva, deras tankar, känslor, 
                                                 
7 Karlsson, 2009, s. 211-222. 
8 Salomon, 1992, s. 121-135. 
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erfarenheter och föreställningar om historia. Här handlar det allra minst om statistik och 
siffror.9 Kort sagt lämpar sig intervjumetoden bäst för att jag som undersökare, har en chans 
att ifrågasätta eleverna, be dem utveckla eller förklara sina svar som bringer djup till 
undersökningen. 
 
Den strukturerade och den ostrukturerade10 intervjun är exempel på två slags intervjumetoder. 
I undersökningen har jag använt mig av den ostrukturerade eller halvstrukturerade intervjun, 
som den också heter. Den halvstrukturerade intervjun kännetecknas av öppna frågor inom ett 
fokuserande problemområde, som de intervjuade får ta del av. Intervjun styrs mer eller mindre 
av de intervjuade medan intervjuaren endast ska bidra med öppna huvudfrågor då 
diskussionen tycks vara på väg att upphöra. Det som kännetecknar den halvstrukturerade 
intervjun är att det från början finns ett antal huvudfrågor eller teman som är tänkta att 
behandlas under diskussionens gång.11 Dessa teman och huvudfrågor ingår i en s.k. 
intervjuguide.12  
 
Mer ingående innebär mitt val av metod att jag har använt mig av kvalitativa gruppintervjuer. 
Att använda sig av fokusgrupper, som är en typ av gruppintervju innebär att fyra till sex 
personer samlas för att samtala om ett givet ämne, i mitt fall historia i skolan och utanför 
skolan. Det givna ämnet ska introduceras i början av diskussionen och vid behov ska 
intervjuaren komma med nya aspekter på ämnet, så att diskussionen eller samtalet, hela tiden 
hålls igång. Ju lägre profil som intervjuaren håller desto större chans finns att se vilka tankar 
och föreställningar som kommer fram gällande just det ämnet.13  
 
Enligt Wibeck är fokusgrupper lämpade för en undersökning vars syfte är att nå en djupare 
förståelse av människors tankar och föreställningar om ett bestämt ämne. Att använda sig av 
fokusgrupper innebär att var och en av de intervjuade har en chans att uttala sig, rätten till 
avvikande åsikter och det allra bästa med fokusgrupper är att de intervjuade får en chans att 
förklara sina åsikter och argument. Intervjuaren kan här få fram anledningar till vad som 
ligger bakom vissa argument och åsikter, genom att ställa enkla och korta följdfrågor.  
 
Den berörda skolan, Brinellgymnasiet, kontaktades via mejl till två av skolans verksamma 
historielärare. Historielärarna är de som i första hand har varit i kontakt med eleverna och 
informerat dem om undersökningen. Detta utefter de redan ställda kraven på 
undersökningen.14 Eleverna har endast fått veta att intervjun ska handla om deras intresse för 
historia.  
 
Vid mitt första besök i skolan informerades eleverna återigen om syftet med undersökningen, 
deras roll i undersökningen och andra praktiska saker, såsom konfidentialitet och anonymitet. 
De uppmuntrades till att dela med sig av sina erfarenheter av historia i och utanför skolan i 
den mån de tyckte att det kändes bra. De har även blivit informerade om hur deras diskussion 
kommer att behandlas. Vid hänvisning av intervjuerna kommer det endast hänvisas till vilken 
intervju det var, för att det i detta fallet inte är relevant att veta vilken elev som sa vad. Jag har 
tagit hänsyn till hela intervjuns innehåll inte vad varje specifik elev har sagt. Samtliga elever 
gav sitt samtycke till ljudinspelning, vilket har underlättat vid transkriberingen och analysen. 

                                                 
9 Gillham, 2008, s. 19-20, 25. 
10 Wibeck menar att den ostrukturerade även kan kallas för den halvstrukturerade intervjun. 
11 Gillham, 2008, s. 73, 75, 82. 
12 Undersökningens intervjuguide, se bilaga 1.  
13 Wibeck, 2010, s. 11, 28-30, 57. 
14 Informationsbrev till verksam lärare, se bilaga 2.  
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Den första utförda intervjun, pilotintervjun, var till stor hjälp då jag som intervjuare fick en 
bättre bild av vilka frågor jag skulle ställa och hur jag skulle ställa dessa, d.v.s. jag fick ganska 
snabbt bekräftat vilken roll jag som intervjuare hade. Jag har valt att räkna med pilotintervjun 
i undersökningens resultat. Detta för att pilotintervjun inte skiljde sig något avsevärt från de 
andra intervjuerna och för att jag bedömde att pilotintervjun, som ju skulle vara ett test, blev 
en, över förväntan bra intervju som låg på samma nivå som de övriga. 
 

2.2 Material och analysinstrument  
 
Det material som ligger till grund för undersökningen är i grunden en ljudinspelning som har 
transkriberats. Nackdelen med endast ljudinspelning är att det vid transkriptionen är svårt att 
skilja på rösterna. På grund av detta har jag under intervjuernas gång försökt föra 
anteckningar som ska vara till hjälp vid transkriptionen.   
 
Intervjumaterialet utgörs av fyra intervjuer á ca 45 minuter. Den analys som lämpar sig bäst är 
en s.k. innehållsanalys där det är innehållet i intervjumaterialet som står i fokus. Genom 
analys är det möjligt att i ett senare skede göra jämförelser, finna liknande mönster och ställa 
olika uppgifter mot varandra. Wibeck menar att analys av fokusgruppsmaterial handlar om att 
koda, dela upp och söka efter mönster i intervjuerna. Genom denna sorts analys kan mönster, 
trender och tendenser i diskussionerna lättare urskiljas. Wibeck menar också att det är viktigt 
att i fokusgruppsdatan ta hänsyn till intervjumaterialets frekvens där det handlar om hur 
många gånger ett specifikt ämne kommer upp under diskussionens gång. Omfattningen av 
intervjumaterialet är lika viktigt där det handlar om hur många personer som har tagit upp 
samma ämne under diskussionens gång. Intensiteten är minst lika viktig, d.v.s. röstvolymen, 
betoning av vissa ord och talhastigheten.15  
 
Utifrån det omfattande intervjumaterialet har det varit nödvändigt att kategorisera elevernas 
tankar, åsikter och föreställningar om ämnet historia. Följande kategoriseringar har gjorts:  
 

v Allmänna tankar om historia  
v Tankar om historia i skolan  
v Historiska kunskaper  

 
Ovanstående kategoriseringarna har varit användbara vid analys och sammanfattning av 
intervjuerna. Jag har även tagit hänsyn till de ämnen och fraser som har varit vanligt 
förekommande under intervjun (intensitet och omfattning). Detta har i sin tur underlättat 
framställningen av undersökningen. Under intervjun har ingen större hänsyn tagits på 
röstvolym eller talhastighet då det inte är relevant för min undersökning eftersom jag endast 
ser till innehållet i diskussionerna, d.v.s. vad som sägs och inte på vilket sätt det sägs. 
 

2.3 Urval 
 
De elever, vars historielärare informerade dem om undersökningen går på Samhälls 
respektive Estetprogrammet i Nässjö. Båda gymnasieprogrammen anses vara studie – och 
högskoleförberedande. Kursen Historia A ingår som ett karaktärsämne på både på Samhälls – 
och Estetprogrammet. Inom Samhällsprogrammet finns möjligheten att, inom kultur – och 

                                                 
15 Wibeck, 2010, s. 91, 99-100, 105, 108-109. 
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samhällsinriktningen välja till Historia B, och under de valbara kurserna har de möjligheten 
att välja C-kursen. Esteteleverna har inte riktigt samma förutsättningar som samhällselever 
trots att även de har A-kursen som ett karaktärsämne. Esteteleverna har möjlighet, att som en 
valbar kurs välja ämnet Kulturhistoria.16 På vissa skolor, som så är fallet med 
Brinellgymnasiet, har även esteteleverna chans att välja både B – och C-kursen och även 
kurser som Konsthistoria och Nutidshistoria. 
 
Eleverna som deltog i undersökningen var en komponerad blandning från både A-, B- och C-
kurserna i historia. Detta har lämpat sig bra för undersökningen eftersom syftet är att få en 
helhetsbild av vad eleverna på gymnasiet, oavsett kurs, har för inställning till historia.  
 
Denna undersökning baseras på fyra intervjuer. Nedanstående tabell visar antalet elever som 
deltog i undersökningen hur många elever som var från de respektive programmen.  
 
 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 
Samhäll 2 2 5 6 
Estet 2 4 0 0 

    21 elever 
 
På grund av ett litet antal killar i undersökningen (endast två av 21) så har det inte varit 
möjligt att göra några jämförelser mellan tjejers respektive killars historieintresse. I 
undersökningens resultat kommer begreppet ”elever” inkludera både tjejer och killar. Det har 
inte heller varit möjligt att utföra en jämförelse mellan de olika historiekurserna på gymnasiet, 
då det hade krävts ett mycket större antal elever och samma antal elever från varje kurs.  
 

2.4 Avgränsningar 
 
Eftersom det valda ämnet är relativt brett har det varit nödvändigt att göra avgränsningar i 
undersökningen. 
 
I undersökningen ingår endast gymnasieelever från de studieförberedande Samhälls – och 
Estetprogrammet. Enligt Skolverket har eleverna på dessa gymnasieprogram dels historia A 
som ett karaktärsämne och dels har de möjlighet att välja till B – och/eller C-kursen i historia 
och även kulturhistoria.17 Hanssons undersökning, som återges i forskningsöversikten, visar 
på att elever på de studieförberedande programmen är mer historieintresserade än elever på de 
övriga programmen.18 Detta ses till fördel för den här undersökningen eftersom dessa elever 
troligen har mer att säga och tycka till om historia i och utanför skolan.  
 
En annan avgränsning har varit av stor vikt för den här undersökningen. De resultat som 
kommer presenteras i undersökningen gäller uteslutande endast för svenska elever, d.v.s. 
elever som är etniskt svenska där båda föräldrarna är svenska. På grund av skolans mångfald 
och dess mångkulturella elever så är det, för undersökningens del, viktigt att endast 
koncentrera sig på en av dessa grupper, i detta fall svenska elever. Här förutsätts inte att 
historiebegreppet har samma betydelse för alla svenska elever. Historia för de mångkulturella 
eleverna handlar i mångt och mycket om den egna nationen, den egna identiteten och den 
                                                 
16 www.skolverket.se, 2010-11-11, 10.53. 
17 www.skolverket.se, 2010-11-11, 10.35. 
18 Hansson, 2010, s. 70. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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etniska identifikationen. Många av dessa elever finner större intresse för den egna nationens 
historia. Mellberg pekar på att etnologiska studier har visat att elever med utländsk bakgrund 
får problem med att bygga upp den egna identiteten under tonåren.19 Det är svårt att undvika 
den mångfaldiga historien och dess koppling till identitetsuppfattning. En annan forskning 
visar att, historiekunskapers relevans skiftar beroende på om invandrareleverna ser sig själva 
som svenskar eller icke-svenskar.20 Med andra ord påverkas historieämnets och 
historiekunskapers relevans beroende på vilken identitet de väljer. På grund av detta har dessa 
avgränsningar varit nödvändiga.  
 

3. TEORETISK RAM 
 
För att förstå de grundläggande dragen i elevernas intresse för skolämnet historia som 
påverkas av undervisningens arbetsmetoder, mål och innehåll så är det nödvändigt att först 
sätta sig in i varför det är relevant med historia. Det är även viktigt att få en uppfattning om de 
två grundläggande begreppen som har satt sin prägel på den historiedidaktiska forskningen, 
historiedidaktik och historiemedvetande.    
 

3.1 Historieämnets historia och varför historia?  
 
Många gånger undrar eleverna varför de måste läsa historia och vilken användning de ska ha 
av den om de ändå ska bli t.ex. ingenjörer, sjuksköterskor osv. Historieämnets utveckling 
inom skolan har sviktat och det var framför allt under 1900-talets senare del som lärarna hade 
svårt att argumentera för historieundervisningen.21 Historia som skolämne har haft svårt att bli 
erkänt i skolan med tanke på den konkurrens som fanns och fortfarande finns, där 
samhällskunskapen står allt starkare gentemot historieundervisningen.22 Historieämnet har 
med andra ord haft en lång och relativt ojämn historia.  
 
Historieämnet framkommer på den offentliga arenan redan i skolordningen för gymnasiet från 
1649 och den finns även med vid folkskolans införande 1842. Under 1800-talet var den 
bibliska historien dominerande i folkskolan och detta ämne kom senare att övertas av 
kristendomskunskapen. Under detta århundrade användes historieämnet som en styrande hand 
från de politiska makthavarna.23 Från slutet av 1800-talet kom historieundervisningens syfte 
att stå för elevernas moraliska fostran och detta främst i gymnasiet. In på 1900-talet var 
historieämnets syfte att värna om den egna nationen och fostra eleverna till goda samhälleliga 
medborgare. Det huvudsakliga syftet var att elevernas kärlek till fosterlandet skulle 
återuppväckas. Detta syfte hade undervisningen fram till andra världskrigets slut, då 
historieundervisningen kom att få en ordentlig nedgång. Detta främst på grund av hur det hade 
gått i andra världskriget där det tydligt framkom att nationalismen inte var något skolan i 
framtiden ville stödja sig på, utan tvärtom, att ta avstånd från. Under senare delen av 1900-
talet var ämnet utrotningshotat och ingen kunde vittna om dess överlevnad. Efter andra 
världskrigets slut bestämdes att historieämnet skulle skiljas från den medborgerliga 
uppfostran och att det därmed skulle bildas ett nytt ämne, samhällskunskap, som skulle 

                                                 
19 Mellberg, 2009, s. 345, 347, 353. 
20 Lozic, 2010, s. 304. 
21 Karlsson, 2009, s. 26. 
22 Karlsson, 1997, s. 25-26; Larsson, 1998, s. 76. 
23 Ankarloo, 1992, s. 22. 
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ansvara för elevernas moraliska uppfostran.24 Historieämnet har med andra ord haft olika mål 
och syften allt eftersom samhället utvecklats och samhällets syn på historia förändrats. Även 
idag har vi en annan syn på historiekunskaper än vad människor hade för 50 - 100 år sedan.  
 
Beroende på vilken syn vi har på historia och historiekunskaper avgör det vår syn på världen 
och dess aktiviteter. Det bidrar till att vår förståelse för andra människors beslut ökar och vi 
får en större insikt i varför problem och konflikter uppstår. Historiekunskaper är bra och 
värdefulla på det sättet att den egocentriska bilden som i vanliga fall är alltings måttstock, 
utvidgas till att omfatta även andra samhällen och på så sätt utvidgas även den historiska 
referensramen.25 Historia bidrar även till den egna identitetsbildningen, kunskapen om sig 
själv och sin egen härkomst, om sin nation och om mänskligheten själv. Det allra viktigaste 
syftet med historiekunskaper är utvecklandet av det kritiska tänkandet som bidrar till synen på 
historia som relevant för livet. Det kritiska tänkandet tillåter individen att på eget och 
självständigt sätt, genom reflektion och analys skapa sig en egen uppfattning om skilda saker 
och beslut.26 När det talas om historieundervisningens mål, syfte och nytta i dagens samhälle 
går det inte att undvika att inte tala om de två begrepp som har satt sin prägel på historisk 
forskning, nämligen historiedidaktik och historiemedvetande. 
 

3.2 Historiedidaktik 
 
Historiedidaktiken som forskningsområde, är ett relativt ungt och nytt om det jämförs med 
historievetenskapen som funnits som vetenskap sedan 1800-talet. Detta unga 
forskningsområde håller fortfarande på att finna sin form och sitt innehåll.27 
Historiedidaktiken kommer från det tidiga 1900-talets Västtyskland. De mest framträdande 
historiedidaktikerna under denna tid kom till en början från främst Västtyskland men även 
från England och så småningom även från de nordiska länderna. Av de nordiska länderna har 
framför allt Danmark haft ett stort inflytande i den tidiga historiedidaktiska debatten. Sverige 
var ett av de länder som från början inte var speciellt aktiva inom det historiedidaktiska 
forskningsområdet. Sverige har på senare tid, framför allt i slutet på 1900-talet och början på 
2000-talet blivit alltmer aktiva och intresserade.  
 
Historiedidaktiken syftade från allra första början till att belysa undervisning och kunskap i 
den institutionella och planerade formen, d.v.s. i skolan och inte kunskap och inlärning 
utanför skolans ramar. Historiedidaktikens syfte under det tidiga 1900-talet var, att försöka 
organisera, anpassa och planera en undervisning som skulle gynna både elever och 
samhälle.28 Medan den tidigare historiedidaktiken koncentrerade sig på undervisningen i 
skolan så har den mer ”moderna” historiedidaktiken, från det senare 1900-talet, börjat 
intressera sig mer för historia utanför skolan, då forskare blivit medveten om att skolan inte är 
den enda institutionen som förmedlar kunskap.29 Eleverna är inte tomma kärl som kommer till 
skolan utan någon kunskap eller några erfarenheter alls. I takt med att historieämnet fått en 
mer betydande legitimitet i samhället har även den historiedidaktiska forskningen alltmer 

                                                 
24 Långström, 2001, s. 30-33; Zander, 1998, s. 43-44, 50, 55.   
25 Zander, 1997, s. 104; Rosenzweig & Thelen, 1998, s. 22; Ankarloo, 1992, s. 14-16. 
26 Långström, 2001, s 40; Larsson, 1998, s. 80-81. 
27 Karlsson, 2009, s. 199. 
28 Karlsson, 1998, s. 12; Larsson, 1998, s. 72; Karlegärd, 1982, s. 31. 
29 Jensen, 1997, s. 49. 
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börjat intressera sig för skolans historieundervisning.30 Detta tyder på hur viktigt det 
samhälleliga stödet är för ett ämnes legitimitet och fortsatta utveckling.   
 
Historiedidaktiken är, trots sitt utforskade område, ett problematiskt begrepp, där olika 
definitioner förekommer beroende på vem det är du frågar. Detta kan bero på de två olika 
formerna som historiedidaktiken från början hade eftersom den övergick från att enbart belysa 
problematiken i historieundervisningen i skolan till att omfatta även de institutioner utanför 
skolan som ansågs vara historieförmedlande.31 Den allmänna och grundläggande 
uppfattningen om historiedidaktik får vi av Ericson som menar att historiedidaktik är ett 
forskningsområde som berör frågorna: ”Hur? Varför? I vilket syfte, av vilka och i fråga om 
vad som historia används och upplevs i både undervisning, forskning och i samhället i 
övrigt.” Historiedidaktiken intresserar sig för vilken historia det är som förmedlas, hur den 
förmedlas, av vem den förmedlas och vem som är mottagaren helt oberoende av om det sker i 
skolan eller på andra platser i samhället. Långström menar att historiedidaktik handlar om 
kunskaper i undervisning och om undervisning32 vilket skiljer sig från Ericsons syn. Detta är 
två syner på historiedidaktik som har sin förklaring i dels den ”äldre” definitionen av 
historiedidaktik och den mer ”moderna” historiedidaktiska definitionen. Historiedidaktikens 
syfte är att knyta band mellan historievetenskapen, pedagogiken och skolans praktik där det är 
väsentligt att vad-, hur – och varför - frågorna står till grund för det fortlöpande arbetet i 
skolan. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till de faktorer och möjligheter utanför skolan. 
Kort sagt vill historiedidaktiken lägga grund och klargöra de innehålls – och metodproblem 
som finns i skolorna i syfte att gynna lärandet.33 
 
Som den danske historiedidaktikern Eric Bernard Jensen menar så är begreppet 
”historiedidaktik” i sin helhet ett splittrat och förvirrat begrepp för de som inte är insatta i de 
historiedidaktiska termerna, främst på grund av de olika språkbruk som används men även de 
olika ställningstaganden som forskarna intar.34 För att få en närmare inblick i 
historiedidaktikens ibland mångtydliga definitioner, är det relevant att titta närmare på 
begreppet ”historiemedvetande” som ju är en av historiedidaktikens centrala begrepp.  

3.3 Historiemedvetande 
 
Historiedidaktikens allra viktigaste uppgift är att undersöka och kvalificera ett 
historiemedvetande hos historiemottagaren. För att närmare definiera begreppet 
”historiemedvetande” innebär det att kunna orientera sig i tid med hjälp av tolkningen av 
dåtid, förståelse av nutiden och med perspektiv på framtiden. För ett historiemedvetande är 
det också viktigt att kunna se relationen mellan dåtid, nutid och framtid och dess roll och 
påverkan på historien och på samhället i övrigt. Jensen menar också att en viktig pelare 
gällande historiemedvetandet är att historiemottagaren är medveten om att den själv är 
historia men även gör historia.35  
 
Med historiemedvetandet som den största pelaren inom historiedidaktiken öppnades nya 
dörrar inom denna del av forskningen, främst den del forskare som alltmer började intressera 
sig för historia även utanför skolans ramar.  Historiemedvetandet skapas dock inte på en 

                                                 
30 Hansson, 2010, s. 205. 
31 Karlegärd & Karlsson, 1997, s. 6. 
32 Ericson, 2005, s. 5; Karlsson, 2009, s. 37; Långström, 2001, s. 48. 
33 Jensen, 1997, s. 53. 
34 Jensen, 2003, s. 59. 
35 Ericson, 2005, s. 16; Karlsson, 2009, s. 49-50; Jensen, 2003, s. 66-67, s. 94. 
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speciell plats, eller under en speciell tid, utan den utvecklas och skapas hela tiden, i alla 
sammanhang, planerade som oplanerade. Det är inte endast i skolmiljön som ett sådant 
medvetande utvecklas, utan även på andra arenor runt om i samhället som Jensen antyder.36  
Samhället och dess institutioner har en lika stor påverkan, om inte större, på det 
historiemedvetande som historiemottagaren utvecklar.  Med detta menas att skolan inte är den 
enda privilegierade institutionen som förmedlar historisk kunskap, undersöker och 
kvalificerar ett historiemedvetande.37  
 
Diskussionerna kring och om historiemedvetandet har intagit en större roll och betydelse i den 
fortsatta historiedidaktiska utformningen och forskningen. Detta berör främst de nordiska 
länderna och inspirationen sägs komma från Västtyskland, historiedidaktikens hemort. 
Historiedidaktiken har, med historiemedvetandets intåg i den historiedidaktiska diskussionen 
förändrats. Tidigare handlade det mesta om den institutionaliserade historiska kunskapen som 
främst skedde i skolan men har, i och med introduktionen av begreppet historiemedvetande 
övergått till att undersöka den historiska kunskap som finns utanför den institutionaliserade 
skolan.38 
 

3.4 Teoretiskt perspektiv 
 
I ovanstående bakgrund har jag redogjort för historieämnets situation i skolan vilket visade att 
ämnets legitimitet och betydelse ofta fick stå i skymundan. Jensen menar att historieämnets 
dåliga ställning i skolan inte kan förklaras med vare sig att det rådde någon historielöshet eller 
att lärarna inte var kompetenta nog. Att eleverna inte fann historieämnet särskilt intressant kan 
mycket väl ha berott på att de haft svårt att se kopplingen mellan den stora och den lilla 
historien, d.v.s. deras egen livsvärld och historieförmedlingen i skolan. Han menar snarare att 
dessa förklaringar ska sökas på annat håll där det är viktigt att ta hänsyn till hur 
historiemedvetande skapas och omvandlas i dagens samhälle.39  
 
I undersökningen tar jag utgångspunkt från Jensens modell om historiemedvetande. 
Modellens syfte är att visa de arenor där historiska kunskaper och historiemedvetande finns i 
samhället. Skolan är långt ifrån den enda historieförmedlande institutionen i samhället, då den 
konkurrerar med bl.a. museer, musik, massmedia, resor, symboler mm. Jensen menar även att 
eleverna i skolan har möjlighet att välja bort den historia de inte tycker är intressant.40   
 
Anledningen till att jag väljer denna modell är främst på grund av att den ”moderna” 
historiedidaktiken alltmer har börjat fokusera forskningen på den historia som finns utanför 
skolan. Därför är det väsentligt att undersöka var eleverna lär sig historia och vilka faktorer 
det är som har betydelse för deras historieintresse. Utifrån undersökningens syfte och 
frågeställningar ska jag pröva i vilken mån Jensens modell 41 stämmer överens med de svar 
jag fått fram från intervjuer med eleverna.  
 
 
 

                                                 
36 Hänvisar till Jensens modell ”Historiebevidsthedens dannelses – og brugssteder”, s. 88. 
37 Jensen, 1997, s. 49, 68-69, Rosenzweig & Thelen, 1998, s. 86. 
38 Rosenzweig & Thelen, 1998, s. 22, 401-417, Jensen, 1997, s. 68-69. 
39 Jensen, 2003, s. 87, 90. 
40 Ibid, s. 88-89. 
41 Jensen, 2003, s. 88.  
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4. UNDERSÖKNING OCH ANALYS 
 
Undersökningen nedan är de resultat som jag fått fram vid intervju med eleverna. Dessa 
intervjuer har sammanfattats och analyserats, därför kommer nedanstående presentation att 
varvas med vad eleverna sagt och min egen analys av detta. Trots att alla intervjuer 
sammanfattats så har jag ändå valt att, vid citat, hänvisa till de olika intervjuerna. För 
enkelhetens skull har jag, för att definiera hur många elever som sagt vad, använt mig av 
begreppen ”många” och ”ett fåtal”. ”Många” i detta fall innebär majoriteten och ”ett fåtal” 
innebär endast ett par stycken.  

4.1 Allmänna tankar om historia 

4.1.1 Elevernas associationer till begreppet ”historia” 

Elevernas associationer till begreppet ”historia” var många och det tycktes vara svårt att sätta 
ord på vad historia egentligen var. Det tycktes också vara svårt att relatera till någon annan 
sorts historia, än historia i skolan och historieundervisning. Historieämnet ansågs vara något 
användbart och ett ”användbart ämne” som eleverna kunde ha nytta av i alla andra ämnen 
också. 
 

Man applicerar ju verkligen historian till alla andra ämnen också och man kan applicera alla 
andra ämnen på historien42 

 
När eleverna hörde ordet ”historia” så tänkte de flesta på ”allt som har hänt”43 och ”det som 
har hänt”44. Historia för eleverna handlade om dåtiden, om det förflutna och oftast 
associerades historia till något gammalt som framfördes genom berättande, från generationer 
till generationer. Historia för dem består av händelser som har hänt längre tillbaka i tiden, hur 
långt tillbaka i tiden var dock oklart. Historia kunde vara det som hände för 50 – 100 år sedan, 
men historia var även det som precis hade hänt. Det hade hänt och det fanns inte längre.  
 
Eleverna verkade ha klart för sig att historia var något som hade hänt för länge sedan. Vid mer 
djupgående diskussion visades att de flesta av dessa elever hade ett, minst sagt, kvalificerat 
historiemedvetande då många av dem började tala om historia i ett ”dåtid-nutid-framtids”- 
perspektiv. Dessa elever menade på att trots att historia var något gammalt som framfördes 
genom berättande, och trots att det var något som hade hänt så handlade historia mycket om 
nutiden. Historien spelade även stor roll inför framtiden. För dessa elever handlar historia om 
dåtid, den innefattar även nutid och den påverkar framtiden.  
 

Historien påverkar ju framtiden lika mycket som vi påverkas av historien så.45 
 
Det fanns även ett fåtal elever som tyckte att historien inte hade någon påverkan på dagens 
samhälle och dess situation, utan att historia enbart handlar om dåtiden. Det förflutna är något 
som dessa elever tänker på när de hör ordet ”historia” och där tar det också slut.  

                                                 
42 Intervju 1. 
43 Ibid. 
44 Intervju 2. 
45 Intervju 3. 
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4.1.2 Vad är historia? 

De associationer eleverna hade med begreppet ”historia” skiljde sig en del från vad de ansåg 
egentligen vara historia. Eleverna var överens om att historia var något som bör tas hänsyn 
till, läras av och användas. De menade på att genom historien kunde dagens människor, 
världsledande politiker och andra lära av historien och dess misstag. Enligt dem fanns det 
många samband och kopplingar mellan ett då och ett nu. Eleverna menar att historien ständigt 
finns i deras vardag, i deras liv och att det ständigt finns runtomkring dem och att ”allting är 
präglat av historien”46 Människor och samhällen är det som framför allt präglas av historien, 
eftersom det är historien som ger en bättre bild av samhället som människor lever i och det 
ger även en bättre bild av människan själv och dennes agerande.  
 
Vad historia egentligen var och vad vi kunde ha för användning av den, verkade för de flesta 
handla om misstag och fel som begåtts. Andra elever såg på historien som en tillgång inför 
dagens och framtidens utveckling. De ansåg att historien bidrog till att bredda människors 
kunskap om världen och varandra men framför allt att utveckla samhällen och ny teknik. 
Genom att vi drar lärdomar av historien kan vi utveckla ny teknik, bättre strategier och börja 
tänka på ett mer nyttjande sätt, för människors eget bästa. Eleverna menade att det är på det 
här sättet som användningen av historia idag kan nyttjas. Vi utnyttjar historien på det sättet att 
vi framförallt lär av den men historien är även något som vi ser tillbaka på, med både glada 
och ledsna miner.  
 

I fall vi inte skulle veta vad som hände förr, så kanske vi gör om samma misstag i framtiden. Så 
historien hjälper väldigt mycket till att inte göra samma misstag flera gånger.47 

 
Det verkar som att många elever har uppmärksammat att mycket i dagens samhälle, i 
politiken, i skolan, i vardagslivet är hämtat från historien eller att något ständigt hämtas från 
historien. De anser att det ges anledningar, argument och diverse andra olika antaganden 
baserat på vissa historiska händelser och skeenden. Dessa anledningar, argument och 
antaganden hämtas direkt från historien.  
 
De flesta elever anser att historia är något som påverkar nutiden och framtiden. Det 
människan gör och har gjort genom historien har satt ett avtryck på det samhälle eleverna 
lever i idag, vilket de är medvetna om. Att historia ses som ett allmänbildande ämne är kanske 
något unikt i sig. De anser att historia ”ger kunskap om världen”48 som beskriver hur det var 
då, hur människor levde och hur samhällen såg ut, vilket eleverna anser vara allmänbildning. 
Allmänbildningen och historien i sin tur ger nyckeln till att bättre kunna förstå andra 
människor, deras livssituation och deras tankesätt. Det verkar som att historia för eleverna är 
något som hjälper dem att få större respekt för andra människor, från andra kulturer, eftersom 
de genom historien får kunskap om det okända och det främmande. 
 
Historia handlar egentligen om och agerar som någon slags ”nationalitetsskapare”. Ett fåtal 
elever berättade om att det verkade som att elever från andra kulturer och länder kunde sin 
historia mycket bättre än de själva. Andra elever kunde vara mer stolta över sitt land, de 
kunde stå för sin nationalitet, mycket bättre än de själva.  
 

För Sverige verkar inte vara så intresserade av historia om man jämför med andra länder. Kan 
ju bero lite på, alltså vi har ju inte haft krig på hur lång tid som helst tillbaka, och det kan ju 
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också skapa lite så här nationalistkänsla och såna grejer. Det känns som att folk vet sin historia 
bättre, från andra länder. Då krigade vi så, och då gjorde vi så och vi bara: va, vad hände i 
Sverige?49 

 
Överlag anser de att historia är viktigt, att det är viktigt att kunna och läsa historia. Detta inte 
enbart för att bättre kunna förstå det samhälle de lever i och de människor de möter utan även 
för att historien ger dem svar på många frågor. De menar även att det är bättre att ha någon 
slags historia, historiebild, även om den är felaktig, än att inte ha någon historia 
överhuvudtaget.   
 
Vad historia egentligen är för elever som dessa är något som handlar om de misstag som 
begåtts, de lärdomar som kan dras av historien och den beredskap som människor får genom 
historien inför framtiden. Elever tänkte också på historia på ett mer vardagligt och nära sätt 
genom att säga att det finns olika typer av historia. Det finns ”medicinsk historia, 
krigshistoria, politisk historia”50. Historia handlade egentligen om och elever associerade 
historia med ”Napoleons borgar, 1800-talets klänningar”51. Historia var också något 
”gammalt”52. Att elever menar på att historia är något gammalt är främst för att de tänker på 
föremål och arkeologiska fynd som hittats där det finns en historia bakom dessa upptäckter.  
 
Historia är, i mångt och mycket de händelser som varit viktiga nog att dokumenteras och föras 
som historia. Händelser är det som utgör historia och händelser är det som får plats i 
historieskrivningen. Historiebegreppet är för eleverna något mycket mer än enbart årtal, 
kunganamn, strategier och krig. Eleverna är medvetna om att historia inte enbart rymmer de 
ovannämnda kategorierna, utan majoriteten av eleverna associerar historia till något annat och 
något mer användbart, nyttigt och viktigt. Dock finns det de elever som associerar historia 
med ”kungar, krig, vikingar”53 så det märks tydligt att elevernas tankar och åsikter om historia 
är olika. 
 
Historia, för eleverna verkade handla om människor, dennes misstag och fel. När eleverna 
blev tillfrågade om vad de ansåg vara människans roll i historien så blev många fundersamma. 
De menade ändå på att människan blir mer påverkad av historien än vad den tror eftersom 
historien finns med överallt och i allt. Eleverna talade här om en både medveten men även en 
omedveten påverkan. Den påverkan som skedde omedvetet kunde bl.a. vara genom film, TV, 
medier osv. Den mer medvetna påverkan skedde i skolan. Överlag så tyckte eleverna att 
människan påverkas av det som har hänt i det förflutna.  
 

Människan har också utvecklats. Människor har inte alltid sett ut som vi gör nu, för vi har ju 
varit djur från början eller så, så människan har ju hela tiden utvecklats. Så genom det har den 
ju skapat historien. Så på det sättet är ju människan historia också, sen att man har gjort saker 
och så här, det blir också historia.54 

4.1.3 Människans roll i historien 

Enligt eleverna, har människan en stor roll i historien och i historiebildandet. Det som ju är 
historia handlar om människan och allt vad denne har gjort. På det här sättet menar eleverna 
att människan både är historia men även att människan gör och skapar ny historia. Det kvittar 
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vad människan gör, för allt den gör räknas till historien på ett eller annat sätt. Många skulle 
säga att människan är beroende av historia, att människan ”har hand om och vill veta 
historia”.55 Av diskussionen framgår att människan både är och gör historia, samtidigt som 
den vill veta och rota i sin egen historia.  
 

Ja, vi människor, alla tänkte jag. Utan historien skulle vi aldrig finnas här nu, för ifall det inte 
finns någon början, så finns det ingen mitt och inget slut.56  

 
Det är få elever som talar om sig själva i historisk kontext. Det är inte många elever som ser 
sig själva som en del av den ständiga historien. De elever som gör det, som anser sig själva 
vara en del av historien reflekterar mycket kring vad som kommer att skrivas ner i böcker från 
deras egen tid. Eleverna är medvetna om att allt de gör nu kommer bli historia i framtiden. 
Detta är en skrämmande tanke, tycker många. Det framgår även att som grupp har de och 
människor i övrigt en mycket större påverkan på historien än den enskilda eleven. Trots detta 
så märks en tydlig koppling mellan historien och människan; att historia knyts samman med 
människan och dennes handlingar, att det är människan som är och skapar ny historia. 
 
När elever hörde begreppet ”historia” tänkte de flesta ofta och direkt på något som är relaterat 
till skolan och skolundervisningen. Tankar och åsikter om historien i skolan och 
historieundervisningen kom att präglas av synen på lärarens roll och arbetssättens betydelse.  
 

4.2 Tankar om historia i skolan 

4.2.1 Elevernas historieundervisning 

Majoriteten av eleverna, d.v.s. nästan alla elever var nöjda med den historieundervisning som 
de fick i skolan. Deras historieundervisning handlade om allt från ”1500-talet, Gustav Vasa”57 
till 1900-talets historia, krig och dess strategier. De arbetsområden som dominerade 
historieundervisningen var främst första och andra världskriget samt 1900-talet i stort, dess 
hemskheter och ideologier. Här handlade det om allt från förintelsen, förföljelser, folkmord 
till nationalism och rasism. Det var ytterst få elever som nämnde forntiden och den allra äldsta 
historien. Samtidigt menade många att ”stenåldern och vikingatiden” var något som de redan 
hade läst mycket om.   
 
De flesta elever uttryckte att de på sina historielektioner hade tillfälle att tänka mycket själva, 
att tänka fritt. Detta bidrog till att de även fick välja mycket av historieundervisningens 
innehåll själva. Att eleverna fick den möjligheten, att välja det som de tyckte var mest 
intressant, bidrog till att eleverna fann historielektionerna mer roliga och användbara.  
 

Ja, det är viktigt att en lärare kan väcka tankar och funderingar på saker som man kanske inte 
funderat på innan som liksom, vad tycker du om det här liksom, så man skaffar sig en 
uppfattning.58 

 
Det fanns även de elever som påpekade att historieundervisningen ofta hade handlat om och 
handlar även idag om ”mycket årtal att memorera”59, att det var mycket faktakunskaper och 
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inte mycket sådan undervisning där eleverna kunde känna att de fick tillfälle att använda 
fantasin, tänka fritt och spekulera, utan det fanns på förhand bestämd fakta och den skulle de 
hålla sig till. Det var även dessa elever som ofta förknippade historia med årtal och kungar.  

4.2.2 Det egentliga intresset 

Jag tyckte mig kunna urskilja ett tydligt samband mellan vilken historia eleverna fick i skolan 
och vilken historia de fann mest intressant. Eleverna tycktes vara mest intresserade av den 
historia de fick i historieundervisningen, där ett par elever menade att det är den enda 
historien vi känner till och där vet vi vad vi får och vad vi har att leta efter. Vissa var en aning 
missnöjda och önskade att de hade gått in på djupet på vissa händelser och skeenden. Andra 
var nöjda med den undervisning de fick och visste inte vilken annan sorts historia de hade valt 
om de fick tillfälle att välja.  
 

Vi har inte läst om så mycket så det är svårt att säga. Vi har läst en del om 1900-talet och därför 
vet man vad det innebär.60 
 
Intresset kan grunda sig i att vi faktiskt mest läst om det också för jag kan säga att jag inte alls 
vet så mycket om det som hände längre tillbaka. Ju mer man vet desto mer intresserad blir 
man.61 

 
Det som intresserade dessa elever mest var krig, förföljelser, kommunism, rasism, 
nationalism, folkmord, modern historia, 1900-talet, konflikter.62 Historia som handlade om 
egyptologi, hieroglyfer, runor, språkhistoria, borgar och slott var även den lika intressant.63 
Andra elever tyckte att första och andra världskriget, Hitler, vikingatiden, stenåldern var den 
historia som de fann mycket intresse i.64  
 
De tendenser som kunde urskiljas och som uttrycktes av majoriteten av eleverna var att det 
var det dramatiska i historien som fångade deras intresse. Det var viktigt att det hela tiden 
skedde något. Helst skulle det vara action och dramatiskt. Andra menade att det var den 
mörka historien som var det mest intressanta. Det handlar om sådan historia som det gärna 
inte pratas om, som läroböcker inte tar upp och sådant som är svårt att finna svar och mer 
information om på egen hand. Som exempel togs Sveriges agerande under andra världskriget 
upp65. Eleverna ansåg att sådan slags historia var väldigt intressant, men att det var synd att de 
inte fick mer av den sortens fakta och typ av undervisning. Eleverna uttryckte att det var dessa 
”skamliga delar av historien”66 som var intressanta, och framför allt om det egna landet. 
 
Samtliga elever var överens om att den historia som intresserade dem allra mest var ändå 
sådan historia som berättade om hur människor genom tiderna hade påverkats. Det var även 
sådan historia där eleverna kunde dra kopplingar och se samband med dagens samhälle som 
var intressant. De tycktes vilja hitta förklaringar, skäl och anledningar till varför det samhälle 
de lever i idag, ser ut som det gör. Eleverna ville även känna att den historia de läste skulle få 
betydelse för dem, att de lättare skulle se hur och varför historia påverkat dem.  
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Det känns som att, om man pratar om syftet med varför det hände, så kanske det är roligare 
också, så då vet man kanske, det behöver inte vara något stort bara prata om vad det gjorde för 
människor och för samhället.67 

 
Samtidigt menade många att det var den mänskliga historien, människoöden men framför allt 
hur samhälleliga förändringar som t.ex. krig hade påverkat människor genom tiderna, som var 
det mest intressanta. Många elever angav också det mänskliga lidandet som en intressant del i 
historien.  
 

Jag tror det är lite lidandet. Jag tycker att det är spännande att läsa om hur andra människor har 
haft det, kunnat ge någon annan människa lidande.68 

 
Eleverna gav många olika förslag på vilken historia som intresserade just dem mest och det 
verkade som att kungar och årtal inte fanns med högst upp på deras lista. Bakom fasaden av 
kungar och årtal märks det att eleverna är intresserade av den historia som talar om något för 
dem, förklarar, beskriver och ger anledningar till varför saker ser ut som de gör. Att eleverna 
känner att den dramatiska och mörka historien är något som känns tilldragande är inte särskilt 
konstigt. Den historia där det finns action och spänning är intressant och rolig. 

4.2.3 Positiva tankar om historieundervisningen 

Majoriteten av eleverna tyckte att historia var något roligt, ett roligt ämne i skolan och 
historielektionerna var en av de få lektionerna i skolan som var intressanta.69 Historieintresset 
verkade vara stort i jämförelse med intresset för andra ämnen. Historieämnet var så pass 
användbart att eleverna ibland kunde tillämpa sina historiska kunskaper även i andra ämnen. 
De märkte ofta också hur det i andra ämnen ständigt drogs paralleller till historiska händelser 
och till historia allmänt. Historielektionerna bidrog oftast till att eleverna alltid kände att de 
lärde sig något nytt. 
 
Eleverna menade att historia var roligt, jätteintressant och spännande70. Deras positiva 
kommentarer om historieämnet berodde främst på, och som de också själva sa, vad det var 
som historieundervisningen tog upp. Det var inte faktakunskaper som eleverna refererade till 
när de sa att historieundervisningen var rolig, utan det handlade mer om att få veta 
bakgrunder, orsaker och konsekvenser av ett krig eller en specifik händelse som de tyckte 
gjorde historieundervisningen intressant. Det var få som tyckte att all historia var rolig och 
spännande. Det var oftast en del av en historia som de fann mest intressant och det var även 
den delen de refererade till när de fick svara på vad de tyckte om historia.  
 
Anledningar till deras positiva kommentarer till historieämnet kan även finnas i att eleverna 
tycker att historia är roligt om de får möjligheten att välja fritt, att välja vilken sorts historia de 
vill läsa mer om och fördjupa sig i. Eleverna uttryckte att historia var ett så pass brett ämne att 
det var möjligt för dem att välja och vraka mellan alla historiska händelser, personer och att 
det alltid finns något för alla i historien. De menade på att alla kan finna någon del av 
historien intressant, vare sig de sysslade med sport eller annat.  
 
Ett fåtal elever nämnde att historia även kan vara något jobbigt. Här syftade eleverna främst 
på källkritiken. Källkritiken var den del av historien som de varken tyckte var intressant nog 
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eller rolig att syssla med. De var dock medvetna om att källkritiken var viktigt i ett ämne som 
historia, då de i många fall får ta del av flera versioner av samma berättelse, och där de ska 
avgöra vilken version som kan vara den mest sanna. Källkritiken tycktes vara jobbig främst 
för att eleverna ville ha en enda sann berättelse och historia som de kunde lite på. De ville inte 
tvivla på det material de hade framför sig. Källkritiken kunde även komma till nytta: 
 

Jag tycker att det är intressant, just det här med källkritiken, att man måste ändå tänka på hur det 
fungerade i samhället på den tiden. Liksom hur tänkte personerna, så det blir nästan lite 
psykologi också samtidigt när man ska ta reda på någonting. Han tänker så här för att han levde 
i det här samhället. Det är det jag tycker som gör historia så intressant. Det är inte rena faktan 
utan nyanserna i det, att det finns olika perspektiv på det också.71 

 
Om historia var något roligt, intressant, spännande eller tråkigt berodde mycket på 
arbetsformerna för historieundervisningen. Eleverna framförde att historia var ett ämne där de 
fick skriva uppsatser, plugga på inför prov och läsa mycket. Att skriva uppsatser och liknande 
är något som eleverna tycker att det är mycket av i historien, men samtidigt är det något de 
helt själva också väljer om de får tillfälle. Någon gång då och då, med jämna mellanrum 
kände de att de fick variation av arbetsformerna då det kunde handla om att spela upp teater 
inför de övriga klasskamraterna eller ha ett muntligt anförande där eleverna hade chans och 
tillfälle att förklara, argumentera och reagera på historien och den historisk fakta de funnit. 
Det verkade som om all sorts historia kunde vara intressant om den framfördes och 
bearbetades på ett varierande sätt, och framför allt berodde det mycket på läraren.  
 

Det gäller ju att variera sig så man inte tappar intresset och gör samma sak om och om igen. Då 
tröttnar man ju.72 
 
För det är lärarna som gör det roligt, och då blir lektionerna mycket roligare.73 

 
Eleverna menade även att det var jobbigt med prov som var baserade på faktakunskaper, då 
det mest handlade om att memorera saker och ting. 
 

Vi hade bara prov liksom, plugga in det och sen har vi prov på det och sen gjorde vi inget större 
arbete av det eller pratade om det. Så då glömmer man det lättare, lägger ingen större energi på 
det.74 

 
Lärarens roll var något eleverna ivrigt diskuterade. Detta kanske på grund av att majoriteten 
av eleverna var över förväntan nöjda med sina lärare. Vid frågan vad de tyckte var så bra med 
just deras lärare hade eleverna lätt att beskriva både den egna läraren och hur de tycker att en 
bra lärare ska vara, så att eleverna blir mer intresserade under lektionerna. Det var viktigt att 
läraren kunde lära ut på ett bra sätt, att läraren var kunnig inom sitt ämne, säker och påläst. 
Läraren skulle vara passionerad och brinna för ämnet, för det var något eleverna lätt kunde 
lägga märke till och avgöra. Att de litade på läraren, mer än vad de borde i vissa fall, var 
något som framkom av samtliga intervjugrupper. De flesta var medvetna om att även lärarna 
kan ha fått fakta om bakfoten och därför bör även dem ifrågasättas. Dock var det få som 
vågade, funderade på eller ens tänkte på att ifrågasätta läraren. Det fanns även de elever som 
ansåg att läraren såg skapligt strukturerad och påläst ut, så att ifrågasätta hans kunskap var 
inte relevant utan de litade på att han förmedlade det rätta. Det verkade som att samtliga 
elever fick en tankeställare angående deras trygga relation till läraren och den fakta denne 
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förmedlar, att de i fortsättningen kanske borde ifrågasätta mer. Läraren var även den som, 
enligt eleverna, skulle förklara och visa på hur viktigt det är att kunna historia, för trots att 
eleverna själva kände att historia var något viktigt, så behövde de en bekräftelse.  
 

Det gör mycket om läraren är ordentligt påläst och uppdaterar sig hela tiden. Där har vi turen 
som har en lärare som uppdaterar sig hela tiden.75 

4.2.4 Vad som skulle göra historia och historieundervisningen mer intressant 

Eftersom de flesta eleverna redan var nöjda med den undervisning de fick och kände att de 
hade ett, över lag, stort historieintresse, så kunde de ändå peka ut ytterligare viktiga faktorer 
som kunde göra historieundervisningen och historia i allmänhet ännu mer intressant. Vad 
eleverna tyckte spelade stor roll för historieundervisningen var framför allt en bra, kunnig och 
intresserad lärare. Det är enligt dem avgörande faktorer i historieundervisningen.    
 
Det eleverna ansåg saknades en del i undervisningen och det som skulle göra historia mer 
tilldragande var ”mer bakomliggande fakta” och ”veta varför något hände”.76 Eleverna var i 
detta fall inte särskilt intresserade av rena grundläggande faktakunskaper utan de ville gå ner 
på djupet i en särskild historisk händelse, epok eller ideologi. De verkade söka efter mer än 
enbart ”årtal och kungar” för att de i bakgrunderna och orsakerna kände att de fick mer grepp 
om historien, för historia var ett ämne där de ”vill alltid ha mer”77 och där det alltid fanns 
något nytt att hitta. Det djupet i historien som eleverna söker efter är något som skulle få dem 
att lättare dra paralleller, kunna jämföra och se samband, enligt dem själva.  
 

Det finns alltid något nytt att hitta. Man fortsätter att leta liksom, så hittar man alltid något som 
intresserar en.78 

 
Majoriteten av eleverna ansåg även att diskussion var något som det saknades av och som 
skulle göra historieundervisningen bättre. Som anledning sa de att diskussionen gav ett 
tillfälle för dem att höra andras tankar och åsikter i en särskild fråga eller händelse. Genom en 
diskussion kunde de även lära sig, genom att ta del av andras åsikter, och kanske även ändra 
sina egna åsikter och börja fundera i andra banor. Genom diskussionen kan eleverna även 
”reagera”79 på historien och ”tänka mer själva”80 och på detta sätt även ta del av historien.  
 
Eleverna tycker också att det som skulle göra historieundervisningen ännu bättre är om de 
fick mer av den mänskliga historien, den nära historien. Med detta menas att eleverna vill veta 
varför det blev som det blev, och hur vissa händelser och skeenden har påverkat människorna 
och även hur de har påverkat samhället. Det framkommer att eleverna anser att det är viktigt 
att historieundervisningen känns mer nära dem, att de känner att historien faktiskt påverkar 
dem, alltid har påverkat och kommer alltid att göra. Det tycks vara så att eleverna saknar 
kopplingen mellan den fakta de får i skolan och den livsvärld de lever i. För att historia och 
historieundervisningen överlag ska kännas användbar är det viktigt att eleverna ska känna att 
de har en del i historien, att det har påverkat människorna då och att det påverkar dem nu.  
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Studiebesök är en annan faktor som styr elevernas förhållande till historieundervisningen. Allt 
fler elever önskar att de hade chans och tillfälle att åka på fler studieresor, för att på det sättet 
ta del av historia, vilket de anser är ett helt annat sätt att ta till sig historia än att enbart läsa i 
läroboken. De menar att under studiebesöken får de en helt annan känsla för den historia de 
får höra. Om studiebesöken innefattar t.ex. en överlevande från förintelselägren, finner 
eleverna det mycket mer intressant än att läsa om samma händelse i läroboken. På det här 
sättet blir historien mer nära, mer personlig och framför allt mer intressant.  
 

Jag tycker att det blir en annan sak när man åker och tittar på det, eller tittar på tv och ser bilder, 
berättar saker och visar lite och så liksom. I skolan blir det bara text liksom så man får ju inte se 
såhär någonting. Det kanske finns någon bild i boken. Det blir roligare att åka och titta på 
saker.81 

 
Att lära genom studiebesöken är en lärandeform som tar plats utanför skolans väggar. När 
eleverna blev tillfrågade om de endast lärde sig historia i skolan så blev många fundersamma. 
Många ansåg att det stämde, att de endast lärde sig historia i skolan men efter en tids 
diskuterande fram och tillbaka kunde eleverna berätta om den historieinlärning som sker 
utanför skolan. 

4.3 Historiska kunskaper 

4.3.1. Historieinlärningens olika former 

Eleverna kom ofta och ganska direkt att tänka på film som en lärandeform. Många menade att 
filmer var det optimala sättet att lära sig historia på. Andra tyckte att film antingen speglade 
den ena sidan av en konflikt och struntade i att visa den andra sidan eller att filmen kunde 
förvränga den sanna historien. Det fanns många både positiva och negativa sidor med att lära 
genom film. Vissa elever ansåg att, för att kunna förstå en historisk film så är det nödvändigt 
att känna till fakta om en specifik händelse, person osv. Annars finns risken att filmen 
feltolkas eller inte förstås överhuvudtaget.  
 

Precis, för om man såg ”Saving Private Ryan” om dagen D utan att veta någonting om andra 
världskriget så hade det varit en jättetråkig film. Det hade bara varit folk som skjuter på 
varandra, men då måste man liksom veta vad som ledde fram till dagen D, vilka som är vilka 
och…82 

 
Film var också en lärandeform där lärandet skedde omedvetet. Eleverna tänkte oftast inte på 
att de lärde sig historiska fakta under tiden de kollade på film. Det tycktes vara så att eleverna 
inte tvivlade på filmens budskap eller fakta, dock var de medvetna om att filmerna kan välja 
att spegla olika konflikter på olika sätt och det var mycket möjligt att många fakta även 
förvrängdes.  
 

Det är väl oftast så i filmer att dom speglar en sida för att det ska bli en bra film. För att de ska 
få in bådas perspektiv så skulle det bara bli, inte en bra film, tror jag faktiskt.83 

 
Tillsammans med film så nämnde eleverna även all annan typ av media som TV, 
dokumentärer, tidningar, olika artiklar84 etc. De ansåg att alla dessa former bidrog till att deras 

                                                 
81 Intervju 3. 
82 Intervju 2. 
83 Intervju 3. 
84 Intervju 1; Intervju 2. 
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historiska kunskaper ökade och utvidgades. Dessa var även de sätt som för många elever var 
bekväma och avslappnade sätt att ta till sig historia på utan att de egentligen tänkte på det.  
 
Skönlitteratur och böcker var ett annat sätt som eleverna ansåg att de lärde sig historia på, 
dock fortfarande omedvetet. En elev beskrev att skönlitteratur var ett praktiskt och bekvämt 
sätt för just henne för i skönlitteraturens värld så var det bara hon och det kändes inte alls lika 
tvingande att lära sig som det kunde göra i skolan.  
 
Oväntat nog nämnde majoriteten av eleverna museum som en plats där de tyckte att de lärde 
sig historia. Fascinationen över museer var stor då eleverna beskrev att de fann nöje i att gå 
runt och titta, känna på saker, läsa själva och fundera och reflektera kring den aktuella 
utställningen, för att på detta sätt utvidga sin historiska referensram. De ansåg att genom 
museer blev de övertygade om att en viss händelse etc. faktiskt hade hänt, genom att titta på 
diverse olika symboler, föremål, redskap osv.  
 

Det är någon helt fantastisk känsla när man får gå på museum och titta på en krigsbåt.85 
 
Genom att lyssna på mor – och farföräldrarna, att ta del av släkthistorien lärde sig eleverna 
historia, dock en annorlunda historia. Eleverna ansåg att genom mormor, morfar, farmor och 
farfar fick de en mer personlig och nära historia som var nära knuten till deras egen livsvärld, 
familj men även dem själva. Denna sorts berättelser som kom från mor – och farföräldrarna 
handlade om allt från när den ena av dem var ute i krig, när den andra skeppades runt till 
berättelser om hur de som barn växte upp i ett samhälle, mycket olikt detta. Denna sorts 
historia kunde enligt eleverna inte jämföras med den historieundervisning de fick i skolan 
eftersom denna sortens berättelser var små och tagna ur endast en persons liv. Detta var också 
berättelser som de mycket sällan tvivlade på eller ifrågasatte. Många elever menade på att det 
inte var relevant att ifrågasätta det mormor eller farfar hade berättat. Eleverna menar att det 
unika i sådana här berättelser är att det är ur en persons synvinkel en viss händelse, krig, 
situation o.s.v. speglas. Berättelser från mor – och farföräldrarna är den lilla historien, medan 
historien i skolan är den stora historien, vilken ju är nödvändig att ha för att förstå den lilla 
historien.  
 

Jag frågar min farmor en miljon grejer jämt för hon skeppades runt, för hon är från Finland, så 
hon skeppades runt som en sån här krigsbarn och även farfar och dom berättar ju och det tar 
man till sig och det blir lite mer. Det blir ju närmare, så det blir ännu mer intressant.86 
 
Nu när man hör från en gammal släkting så får man se det ur deras perspektiv och ofta så vet 
man med säkerhet att det har hänt. Det vi lär oss i skolan här, det behöver inte alltid vara sant. 
Det är egentligen ingen som vet i fall det är sant.87 

4.3.2. Skillnaden mellan historia i skolan och historia utanför skolan 

Eleverna var överens om att historia inte enbart lärs ut i skolan utan även på andra ställen, 
platser och på olika sätt. Många elever reflekterade kring att vi hade ”historia runt en hela 
tiden”88 och under en vanlig promenad genom parken stöter de på diverse olika ”statyer och 
byggnader”89 som ju har en egen historia.   
 

                                                 
85 Intervju 2. 
86 Intervju 2. 
87 Intervju 3. 
88 Intervju 1. 
89 Intervju 3. 
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När eleverna blev tillfrågade om det fanns någon skillnad mellan den historia de läste i skolan 
och den historia de omedvetet lärde sig utanför skolan så var majoriteten av eleverna överens 
om att det fanns en skillnad. De tyckte framför allt att den historia de fick lära sig utanför 
skolan var en mycket omedveten sådan medan skolan kändes mer tvingande och en mer 
självklar institution för lärande. Ett fåtal av dessa elever tyckte att ”skolan är mycket text”90, 
att historia i skolan mest handlade om den stora historien vilket ansågs mer tvingande än den 
historia de fick utanför skolan.  
 

Ja, men det är ju mycket upp till en själv också, man får ju mycket omedvetet, tittar jag på en 
film så får jag förmodligen någonting, men jag kanske inte tänker på att jag tog emot det på det 
sättet. I skolan måste man ju hela tiden tänka källkritiskt för att man blir tillsagd att göra det.91 

 
De elever som sysslade med historia på deras fritid ansåg att de på fritiden fick läsa vad de 
ville, de fick välja fritt. Detta, till skillnad från de flesta historielektionerna i skolan där de inte 
så ofta fick välja, bidrog till ett ökat intresse för historia. Historia utanför skolan och historia 
på fritiden innebar en valfrihet som inte kunde tävla med skolans historieundervisning. 
Samtidigt såg eleverna en fara med historieinlärningen utanför skolan. Många menade på att 
det var just där de inte tog hänsyn till källkritiken, eftersom det mesta skedde omedvetet. I 
skolan har de källkritiken så pass nära i undervisningen att de, oftast, tar hänsyn till de olika 
källorna. 
 
Detta bidrog också till, menade eleverna, att historieinlärningen utanför skolans väggar var 
mer fri. Eftersom det kändes mer fritt att studera historia på fritiden och liknande, så gav det 
en chans för eleverna att fördjupa sig, vilket många saknade i historieundervisningen i skolan. 
På fritiden hade de ingen som bestämde hur mycket eller hur långt komna de ska vara. Den 
egna valfriheten och fritiden gav eleverna chans att dels syssla med vad de ville och dels 
syssla med det hur länge de ville och hur djupt de ville.  
 
En annan skillnad som de flesta eleverna påpekade handlade om att göra historien verklig. De 
menade på att den historia de fick av t.ex. sina mor – och farföräldrar, film och besök på 
museer gav dem en helt annan inblick i det historiska skeendet. Det kändes mer 
verklighetsgivande att höra mormor berätta om hennes uppväxt på 40-talet, där eleverna 
varken tvivlade på berättelsen eller ifrågasatte den. Dessutom kunde de relatera och referera 
mer till mormor än till läraren som hade läroboken som facit. Det verkade vara så att många 
elever kände att det var svårt att tro att något så hemskt som förintelsen, diverse olika 
förföljelser och människoöden var överhuvudtaget möjliga genom att enbart läsa i läroboken 
och titta på andra skriftliga källor.  
 

Ja, det är mycket roligare, det är mer personligare 
 
Man kan ju relatera till det, känslorna när någon berättar liksom 
 
Det blir nästan en del av ens egen historia också 92 

4.3.3. Den optimala lärandeformen 

Av intervjuerna framkom att eleverna kunde se både positiva och negativa aspekter av både 
historieundervisningen i skolan men även av lärandeformerna utanför skolans väggar. När 
eleverna blev tillfrågade om vilken historia eller vilken lärandeform de föredrog, antingen 
                                                 
90 Ibid. 
91 Intervju 1. 
92 Intervju 2. 
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undervisning i skolan eller att själva syssla med historia utanför skolan var de flesta överens 
om att båda dessa former, kombinerat med varandra, var den optimala lärandeformen. 
 
Diskussionerna gick mycket fram och tillbaka. Majoriteten, som ju var nöjda med sina lärare 
och som hade mycket valfrihet i undervisningen ansåg att historien i skolan var bra, rolig och 
intressant. Valfriheten här var avgörande:  
 

Om man får välja vad man vill läsa om i skolan så är skolhistoria roligare93  
 

Just nu måste jag säga att historien i skolan är väldigt rolig. Men det är för att vi verkligen får 
välja vad vi får göra.94 

 
Det var även dessa elever som i första hand associerade begreppet ”historia” med deras lärare 
och historieundervisningen i skolan. Det var även dessa elever som mestadels endast såg 
positivt på undervisningen i skolan.  
 
Det framkom tydligt att eleverna ansåg att historien i skolan var ett roligare sätt att ta till sig 
historia på, främst på grund av läraren. Kanske kan det vara så att eleverna tycker det är 
bekvämt med historia i skolan, där många får mycket bra och grundläggande fakta serverat 
utan att behöva fördjupa sig mer eller söka efter andra källor eller söka efter ytterligare 
information överhuvudtaget. Många elever, nästan alla, ansåg att historien i skolan var 
roligare eftersom de hade en så pass bra lärare. Sedan tyckte de flesta att de inte hade något 
emot att se en film, läsa en bok eller gå på museum. Ett fåtal elever ansåg att de skulle ha valt 
skolans historia som den roligare historien, om den bara varit ”mer fördjupande”.95  
 
Det fanns även elever som tyckte att de båda lärandeformerna, historieundervisning och 
historia utanför skolan var ”lika intressanta”96. Det var svårt att välja någon av dem. Dessa 
elever ansåg att de båda lärandeformerna kombinerat med varandra var den ultimata 
lärandeformen, vilket eleverna kände sig bekväma med. Många kommenterade och sa att 
dessa två lärandeformer kompletterar varandra. I skolan ansåg de att de fick den stora 
historien, de stora dragen och på fritiden eller hemma kunde de själva läsa eller lyssna till den 
lilla och mer personliga historien. Ofta var det också så att i skolan fick de en grundläggande 
fakta, en grundläggande historia som de senare fördjupade sig i och läste mer om hemma, 
eller på andra platser där de tyckte att de lärde sig historia.  
 

I historia i skolan kanske man blir intresserad av någon sorts historia, man kanske inte läser det, 
och då kan man kolla det hemma och då lär man sig.97 

 
Anledningen till att dessa elever tycker att kombinationen av de båda lärandeformerna är det 
bästa, är kanske på grund av att de kan använda sig av och utnyttja de kunskaper som de dels 
får i skolan och dels de kunskaper som de tar till sig och influeras av utanför skolan.  
 

                                                 
93 Intervju 1. 
94 Ibid. 
95 Intervju 3. 
96 Intervju 2. 
97 Ibid. 
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5. AVSLUTNING 

5.1 Sammanfattning av undersökningens resultat 
 
De inledningsvis ställda frågeställningarna har varit möjliga att besvara genom 
undersökningens resultat, d.v.s. intervjuerna. Nedan presenteras svar till frågeställningar.  
 

5.1.1. Vad associerar eleverna begreppet ”historia” med?  

 
Många elever associerar historia med skolämnet historia eftersom de anser att det är den 
närmsta historien de kommer till. Eleverna menar också att historia är det som har hänt, det 
förflutna. Andra elever menar att historia är både dåtid, nutid men även framtid. I samband 
med detta menade de även att eftersom historia innefattar både dåtid, nutid men även framtid, 
så är det möjligt att människan kan lära mycket av historien, av det som har hänt. Historien 
speglar samhället som människan lever i, den speglar samhällsförhållandena. Eleverna tyckte 
också att historia är viktigt för människan själv, och dennes kunskap om samhället eftersom 
historia anses vara något allmänbildande. Historia är viktigt för människan på det sättet att 
den underlättar synen på andra nationalitetsgrupper och respekt för andra och främmande 
kulturer. Eleverna ansåg att människan var den som skapade historia, men samtidigt är det 
den som var historia och på grund av detta var människans roll i historien relativt stor. Det var 
människan som utgjorde och påverkade historien.  
 

5.1.2. Är eleverna intresserade av historia och vilken historia är de intresserade av?  

Det som märktes tydligt under intervjun och även av undersökningens resultat var att eleverna 
hade ett stort historieintresse. Många elever uttryckte själva att historielektionerna var en av 
de bästa och mest givande lektionerna i skolan. Majoriteten av eleverna kunde peka på 
intressanta händelser i historien som de ansåg vara de som just de var mest intresserade av. 
Eleverna ansåg att det främst var människoöden och hur människorna påverkats genom 
historien som var det mest intressanta att läsa om. Detta möjligtvis för att de kunde relatera 
mer till den sortens historia än till krig, strategier och dödssiffror. Det var även den mer 
skamliga och undangömda historien som fångade elevers intresse, den sortens historia som 
läroböckerna oftast inte tog upp. Att döma av elevernas svar av vilken historia som de fann 
mest intressant, verkade mycket handla om ideologier som nationalism, rasism och 
kommunism. Samtidigt var 1900-talets historia, modern historia, krig, då främst första och 
andra världskriget, förföljelser, folkmord och Hitler något som fångade elevernas intresse. 
Sammanfattningsvis är det möjligt att säga att det är 1900-talets historia som dominerar 
elevernas intresse för historia. 1900-talet är det århundrade som är dramatiskt, vilket eleverna 
själva uttryckte att det var just det som var det bästa med historien, dramatiken. Vilken 
historia eleverna var intresserade av verkade bero mycket på vilken historia de fick i 
historieundervisningen.  
 

5.1.3. Vilka faktorer anser eleverna är det som är avgörande för deras historieintresse?  

Elevernas historieintresse styrdes mest av faktorer som var bundna till skolan. De menade att 
om de fick chans att välja mycket själva så bidrog det till ett ökat intresse för historia. För 
eleverna var det viktigt att ha det alternativet, att kunna välja själva, även om de flesta 
uttryckte att de ändå hade valt det som de precis hade läst om. Historieintresset berodde även 
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mycket på elevernas egna tankar, att de fick chans att tänka själva, spekulera och diskutera. På 
det här sättet menade eleverna att intresset för historia ökade genom att de fick använda de 
kunskaper de redan hade men även att diskutera dessa kunskaper med andra och ta del av 
andras kunskaper. På det här sättet gick de även in på djupet i de historiska händelserna vilket 
eleverna ansåg var en betydande faktor i fråga om historieintresse. Det var inte särskilt viktigt 
att kunna grundläggande faktakunskaper, med årtal och kungar utan bakomliggande orsaker 
och svar på den ständiga frågan; ”Varför”?  
 
Det framkom tydligt att elevernas intresse för historia påverkas av faktorer som är kopplade 
till skolan. En av de mest betydande faktorerna var läraren och dennes roll. Hur läraren var 
och hur läraren agerade var något som eleverna la märke till och det var även något som 
påverkade deras inställning till historia. Det var viktigt att läraren var påläst och kunnig inom 
sitt ämne. Samtidigt menade de att det var viktigt att läraren hade varierande arbetsformer i 
undervisningen. Att utföra samma examinationsform gång på gång eller att den ena efter den 
andra historielektionen såg likadan ut var något eleverna inte fann något större intresse i. 
Trots att eleverna var överens om att historia var ett ämne som handlade mycket om att skriva 
så tyckte de att diskussion och studiebesök var något som skulle bidra till ett ökat intresse. 
 

5.1.4. Var i samhället, tycker eleverna, att de lär sig historia?  

Den fjärde frågeställningen handlade om var i samhället eleverna tyckte att de lärde sig 
historia. Många elever ansåg att historia utanför skolan var något som skedde omedvetet, och 
något som de inte hade kontroll över eller ens tänkte på i vissa fall. De tyckte ändå att film 
bidrog till att de lärde sig historia, trots att de vid tittandet på film skulle tänka källkritiskt 
eftersom filmen kunde spegla olika sidor på olika sätt. Ibland kunde även filmen spegla 
händelsen och personerna i filmen på helt fel sätt. All annan typ av media som tidningar, olika 
artiklar, dokumentärer och TV var olika sätt som eleverna ansåg att historia förmedlades och 
som de lärde av. Många uttryckte även att skönlitteraturen var ett bekvämt sätt att ta till sig 
historia på. Skönlitteraturen var både lättillgänglig och den hjälpte till att förstå de ibland 
komplicerade förhållandena i historien. Museum var en annan lärandeinstitution som eleverna 
nämnde. Fördelen med att besöka museum var att de kunde titta, känna och reflektera själva 
kring den aktuella utställningen. Eleverna uppskattade att gå på museum och titta på 
historiska utställningar. Eleverna ansåg även att de fick mer nära och personlig historia av 
äldre släktingar, såsom farmor, morfar osv. Denna sortens historia var annorlunda jämfört 
med den de fick i skolan och på andra håll i samhället. Den ansågs vara mer nära, trovärdig 
och personlig. Dessutom fick eleverna ta del av just en persons tankar om en specifik 
händelse. Sammanfattningsvis menade eleverna att historia finns runt dem hela tiden utan att 
de tänker på det. Historia finns i allt och allt har en historia. 
 

5.2 Sammanfattning och reflektion över resultat  
 
Jag har gjort en undersökning om elevers historieintresse i gymnasieskolan. Undersökningen 
är baserad på intervjuer med elever från Samhälls – och Estetprogrammet. Den 
intervjuformen som bäst lämpade sig för undersökningen heter Fokusgrupper som innebär att 
intervjun är fokuserad kring ett specifikt ämne, där eleverna är de som styr och utvecklar 
diskussionen. Syftet med undersökningen var att undersöka om eleverna är intresserade av 
historia och vilken historia de är intresserade av. Syftet var även att undersöka om eleverna 
ansåg att de lärde sig historia utanför skolan eller enbart i skolan.  
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Det historiedidaktiska forskningsfältet som har koppling till mitt område är omfattande. Det 
gemensamma för samtliga forskningsresultat är att de flesta kommer fram till att läraren och 
dennes didaktiska val i undervisningen är av avgörande betydelse för elevers historieintresse. 
Många av dessa resultat kommer också fram till att människor kan relatera bättre till den 
personliga historien än till historieundervisningen i skolan. Det framkommer även att de flesta 
enbart har något negativt att säga om historieundervisningen i skolan. Den gemensamma 
slutsatsen för dessa forskningsresultat är att de menar att det är viktigt att ta hänsyn till 
individen i fråga, d.v.s. eleven.   
 
Inom den teoretiska ramen har jag redogjort för viktiga och grundläggande begrepp som är 
relevanta för den här uppsatsen. I den teoretiska ramen beskriver jag historieämnets 
utveckling och anledningen till varför det är viktigt med historia i skolan. Här presenteras 
även de grundläggande begreppen historiedidaktik och historiemedvetande. Jag har i 
undersökningen anlagt ett teoretiskt perspektiv där jag utgår från Jensens modell om 
historiemedvetande. Jensen vill, med hjälp av modellen säga att skolan inte är den enda 
institutionen för förmedlandet av historiekunskaper utan att människor influeras och tar till sig 
kunskap på andra håll i samhället. Syftet med Jensens modell i min undersökning är att se i 
vilken mån den stämmer in på de resultat jag fått fram under intervjuerna.  
 
De resultat som jag har fått fram av intervjuerna är tankar och åsikter från eleverna själva. Det 
är historieintresserade elever som deltagit i intervjuerna vilket märks särskilt tydligt då de är 
medvetna om vad de pratar om. Många av dem pratade även i historiska termer utan att de 
själva var medvetna om det såsom historiemedvetande, historiebruk osv. Att eleverna har 
varit så pass öppna, raka och villiga att dela med sig av sina erfarenheter i intervjuerna har 
underlättat enormt vid analysen och försöken till att se tendenser. Fördelen har också varit att 
eleverna varit villiga att utveckla sina svar, förklara och argumentera.  
 
Att alla elever var så pass historieintresserade och kunniga inom historia, tror jag, beror 
främst på det studieinriktade programmet de går på. Dessa elever har valt Samhälls – eller 
Estetprogrammet med vetskapen om att det förekommer mycket historia på dessa program. 
Estetprogrammet har även annat utbud av historiekurser, vilket även det kan vara ett skäl till 
att eleverna är historieintresserade. Många av dessa elever har även valt till eller har planer på 
att välja B – och C-kursen i historia, vilket tyder på att eleverna faktiskt har ett intresse för 
historia. Det innebär också att de vill fördjupa sig mer inom just historia vilket bekräftar 
elevers intresse för historieämnet. Det är överraskande att det är få elever som talar om 
historia och historieämnet i negativ ton. De flesta pratar om historia som något positivt. Detta 
skiljer sig från Presence of the Past-undersökningen som menade att personerna i fråga ofta 
förde kritik mot historieundervisningen i skolan eftersom den var svår att relatera till.  
 
En annan anledning till att eleverna, enligt mig, anses vara historieintresserade och relativt 
studiemotiverade kan kanske bero på de sociala förhållandena. Eftersom jag inte undersökt 
detta vidare och då uppsatsen hade gått utanför sina egentliga ramar, kan jag endast spekulera 
i detta. Dock är det mycket möjligt att de sociala förhållandena, föräldrarnas utbildning och 
syn på skolan påverkar eleverna i deras studier. Utbildade föräldrar är lika med 
studiemotiverade barn? Av de reaktioner, av svaren från eleverna och diskussionerna dem 
sinsemellan är det möjligt att dra slutsatsen att dessa elever är duktiga; alla med relativt bra 
betyg, höga krav på sig själva och med målet att fortsätta studera någon gång i framtiden. Det 
finns dock inget som säger att elever med sämre sociala förhållanden inte kan uppnå samma 
grad av kunskap och ha samma mål. De sociala förhållandena kan även ha spelat roll i vilken 
kurs eller kurser elever väljer som individuellt val.  
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Undersökningen bekräftar å andra sidan även den internationella undersökningen Presence of 
the Past där historia är något som är ständigt närvarande i elevernas liv och vardag, trots att 
de inte tänker på det.98 Var och en av dem hade många tankar och åsikter om både historia 
allmänt men även historieundervisningen i skolan. Jag har tidigare trott och hört att historia 
och historielektioner är långt från elevernas egen livsvärld, vilket denna undersökning har 
bevisat motsatsen på. Historia är inte långt från elevernas livsvärld som många tror. Det är i 
skolan och vid de traditionella undervisningsformerna och arbetssätten som det inte går att se 
att det faktiskt döljer sig något mer bakom elevernas ständiga prat om hur tråkiga och 
värdelösa historielektionerna är. Många lärare, lärarkandidater inklusive mig själv har länge 
och ofta trott och tänkt på att det inte finns något intresse för historia i skolan överhuvudtaget. 
Elevernas ständiga inaktivitet under lektionerna är inget som ger en lärarkandidat hopp om att 
just den eleven vill lära sig eller att den eleven finner intresse i historieämnet. Denna 
undersökning har, precis som Långström99 skriver bekräftat att problemet i undervisningen 
inte är att det inte finns något historieintresse, för det gör det utan tvekan. Problemet kan 
tyckas vara vad som förmedlas till eleverna och på vilket sätt detta görs.  
 
Precis som många av de forskningsresultat som redovisats i forskningsöversikten, så pekar 
även denna undersökning på att elevernas historieintresse står i samband med lärarens roll. 
Läraren är viktig, om inte avgörande när eleverna ska peka ut vad som gör historielektionerna 
bra. Läraren är den som väcker intresse, som gör det intressant och som får eleverna att undra, 
fråga och intressera sig mer för en specifik händelse osv. Det är även läraren som ska vara ett 
stöd i elevernas studier, stötta och hjälpa dem på vägen. Denna undersökning har uttryckt 
klart och tydligt hur stor påverkan läraren faktiskt har på eleverna. I vissa fall är läraren 
avgörande i fråga om eleven är intresserad av historia eller inte. Hansson uttrycker i sin 
forskning att de didaktiska val som läraren gör är av lika stor betydelse om inte avgörande för 
elevers historieintresse.100 Som det har framgått av undersökningen kan all historia mer eller 
mindre vara intressant beroende på hur läraren lägger upp undervisningen. Som jag 
inledningsvis skrev; att år efter år utföra samma planering fungerar oftast inte, för det är inga 
mönsterelever det handlar om. Varje elev är sin unika art, och varje elevgrupp är unik, vilket 
innebär att samma planering år efter år aldrig kan lyckas utan måste anpassas beroende på 
elevgrupp. Att anpassa planeringen efter eleverna, tror jag, inte är möjligt att göra själv eller i 
samarbete med andra lärare, utan i samarbete med eleverna själva.  
 
Avgörande faktorer för elevers intresse för historia är ”valfrihet” och ”tänka själva”. Det är 
inte mycket som krävs för att jag och du som lärare ska få reda på vad eleverna tycker, hur 
eleverna vill göra och vad eleverna vill syssla med. Denna undersökning visar på att elever 
har ett och annat att säga och tycka till om när det handlar om undervisning. Det är trots allt 
eleverna som ska ta till sig kunskaper som vi lärare förmedlar. Då borde det vara ytterst 
relevant att fråga eleverna. 
 
Undersökningens övergripande syfte var att undersöka hur elever tänkte kring skolämnet 
historia och historia i allmänhet. Jensens modell om historiemedvetande utgjorde ett teoretiskt 
perspektiv. Genom intervju med eleverna skulle jag undersöka i vilken mån modellen stämde 
in på eleverna. Jensens modell visade sig stämma i mycket stor mån, då många elever angav 
att de lärde sig historia på fler platser än endast i skolan, trots att många tyckte att det 
handlade mycket om omedveten inlärning. Även om eleverna angav skolan som den främsta 
institutionen för historiekunskaper kunde de ändå tänka på andra lärandeformer och platser 
                                                 
98 Rosenzweig & Thelen, 1998, passim.  
99 Långström, 2001, passim.  
100 Hansson, 2010, passim.  
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där de tycker att de lär sig historia. Som exempel angav de museum, TV, film, skönlitteratur, 
studiebesök, släkthistoria etc. Det är mycket möjligt att eleverna tar till sig historia på säkert 
fler platser än de ovan nämnda bara att de inte är medvetna om det. Precis som Jensen menar, 
visar även denna undersökning att skolan är långt ifrån denna enda institution där kunskap 
förmedlas och förs ut. Skolan är dock en avgörande plats gällande elevers intresse för historia 
eller något annat ämne vilket Youth and History-undersökningen101 kommer fram till där det 
menas att skolan har en mycket stark påverkan på elevers historiemedvetande. Det är antingen 
i skolan som intresset börjar gro eller så är det där historieintresset utvecklas och fördjupas. 
Detta gör skolan till en viktig och betydelsefull institution i sådana sammanhang. Att eleverna 
inte har skolan som den enda kunskapskälla är inget varken läraren, de arbetsformer denne 
väljer eller skolan själv som kan rå över det. 
 
Den här undersökningen visar på hur mycket eleverna faktiskt har att säga och tycka till om 
undervisningen. Den visar på hur mycket eleverna vill vara engagerade i deras egen skolgång, 
undervisning och planering av undervisningen. Eleverna kan självständigt och medvetet 
uttrycka vad de vill läsa och på vilket sätt de vill göra detta. Undersökningen bekräftar många 
andra forskningsrapporter som menar att det faktiskt finns ett historieintresse i 
gymnasieskolan. Skolan är inte den enda institutionen för förmedlandet av historiekunskaper 
och det är viktigt att ta hänsyn till de kunskaper som elever får på annat håll i samhället, 
använda och koppla dessa till undervisningen i skolan.  
 
Slutligen visar undersökningen på att föreställningen om att det inte finns något intresse för 
historia i gymnasieskolan inte stämmer vilket även Presence of the Past - undersökningen102 
indikerar.  
 
Som en vidare skulle det vara intressant göra en undersökning som handlar om lärares syn på 
elevers historieintresse och vad de anser om detta. Samtidigt skulle det vara intressant att 
jämföra denna undersökning med en undersökning som är baserad på elever med annan etnisk 
bakgrund. Det skulle då vara möjligt att göra en jämförelse eleverna emellan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
101 Angvik & von Borries, 1997, passim.  
102 Rosenzweig & Thelen, 1998, passim.  
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Bilaga 1  
 
 
 

Intervjuguide 
 
 
Tema: Tankar om historia (allmänt) 

o Vad tänker ni på när jag säger ”historia”?  

o Vad är egentligen historia? 

o Vilken roll har människan i historien?  

 

Tema: Tankar om historia (skolan) 

o Vilken historia läser ni i skolan? 

o Vad i historien är det som intresserar er mest?  

o Är historia roligt, intressant, spännande, tråkigt? 

o Vad krävs för att historia ska bli roligare, mer intressant och mer användbar?  

 

Tema: Historiska kunskaper 

o Var lär vi oss historia? Är det bara i skolan eller också på andra platser och på andra sätt? 

(ev. andra ”lärandeformer”; farmor, föräldrar, resor, statyer, film, TV osv.) 

o Finns det någon skillnad på den historia ni lär er i skolan och den historia ni lär er på 

andra sätt? Vad är det för skillnad? 

o Vilken historia är roligare?  
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Bilaga 2 

Information till undervisande lärare i historia på de studieförberedande 
programmen vid Brinellgymnasiet i Nässjö 

Hej! 

Jag heter Blazena Pavicic och jag studerar till lärare (senare år/gymnasiet med inriktning 
historia) på Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Jag är nu inne på min 
femte termin vilket innebär att det har blivit hög tid att skriva C-uppsats/examensarbete i mitt 
första ämne historia.   

Mitt val av ämne handlar om elevers intresse för historia och historieundervisning. Mer 
ingående så går mitt val av ämne ut på att jag ska undersöka om eleverna är intresserade av 
historia, var de får sina historiekunskaper och vilka historiekunskaper det handlar om. Mitt val 
av skola föll på Brinellgymnasiet. 

Undersökningen ska baseras på gruppintervjuer med elever från gymnasiet, främst från det 
samhällsvetenskapliga programmet p.g.a. att historieämnet är så pass brett i just den linjen 
med både A- B – och i vissa fall C-kurser. Elever på de studieförberedande programmen 
anses ha större intresse av historia än elever i de yrkesförberedande, vilket även det är ett skäl 
till min avgränsning av ämnet.  

Mina avgränsningar innebär även att jag eftersöker elever med svensk bakgrund, d.v.s. 
svenskfödda elever där båda föräldrarna är svenska. Detta p.g.a. att ämnet och perspektivet 
ska vara så smalt som möjligt, vilket det inte skulle bli om jag skulle ha antagit ett 
mångkulturellt perspektiv, d.v.s. intervjua elever med annan etnisk bakgrund.  

De elever som jag eftersöker är elever som läser historiekursen A, B – eller C. In i bilden 
kommer även du som lärare, då det handlar om att välja ut de elever som du anser har något 
att bidra med till min undersökning genom att berätta om sina erfarenheter av historieämnet. 
Om det är möjligt skulle det även vara bra att hälften av eleverna är flickor och hälften är 
pojkar. Meningen är att jag ska utföra minst 4 st. intervjuer á 5 elever, om möjligt 5 intervjuer. 
Intervjuerna och eleverna kommer att förbli anonyma. Samtalet anses ta ca 45 min. Vad det 
gäller utförandet av intervjuerna är jag flexibel då dessa kan ske eftermiddagar, efter skoltid 
om eleverna önskar eller under lektionspass. Intervjuerna borde ske under november månad. 
Du som lärare, kan tillsammans med eleverna bestämma en passande tid för intervjun.  

Om ni väljer att delta i undersökningen så skulle jag uppskatta om ni hör av er om hur många 
elever som kan delta i intervjuerna, vilka kurser de läser och hur stort antal som är pojkar 
respektive flickor samt vilka tider som passar för intervjun. Om ni mot någon förmodan inte 
skulle vilja delta, skulle jag vilja att ni meddelar mig även detta så snart som möjligt,  

Som blivande lärare har jag fått erfara hur svårt det är att få tiden till att räcka till för alla de 
arbetsområden som man gärna vill genomföra med sina elever. Jag hoppas att ni inte ser 
undersökningen som ett alltför stort avbrott i er undervisning och väljer att delta.  

Tackar på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Blazena 
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