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ABSTRACT 
Titeln på denna uppsats är ett citat från en elev som belyser det som ofta uppfattas 

som självklart. Om vi gör något som är roligt så lär vi oss bättre och intresset för 

området ökar. Skolans värld präglas av styrdokument som visar vilka mål som 

eleverna ska uppnå för att nå vissa betyg, men vad lektionerna ska innehålla är 

mycket upp till läraren att utforma. Den stora friheten bidrar till att lärare kan skapa 

den lärandemiljö som läraren anser vara mest givande för sina elever för att nå dessa 

mål. Men vad är det egentligen eleverna tycker är som intressant? Lärarrollen ställer 

också ett stort krav på att tillgodose elevernas behov av vad de vill lära för att få en 

så givande undervisningssituation som möjligt. 

 

Vi har därför valt att inrikta arbetet på att undersöka elevers inställning till ämnet 

Historia och ifrån vilket håll som eleverna uppfattar att historia blir som mest 

intressant. Dessutom ser vi tendenser till att de ämnesområden som det undervisas 

mest i, också är de ämnesområden som eleverna i stor grad finner är mest intressanta. 

 

Ämnesord: Historia A, attityder 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Syfte 

 

I skolan är det viktigt att ta vara på elevers intresse. Lärare strävar efter att eleverna 

ska ta till sig och vilja lära sig det som undervisas. Problem kan uppstå då eleven inte 

har viljan att lära sig och blir då mindre mottagliga för undervisningsinnehållet. 

 

En anledning till att vi valt detta område är att vi under våra praktikperioder kommit 

i kontakt med elever som visat upp bristfälliga kunskaper inom vissa områden som 

kan anses vara självklara att kunna. Kalla kriget och Sovjetunionen är två ”begrepp” 

som vissa elever inte kan placera in varken tidsmässigt eller geografiskt. Vi blev 

därför nyfikna på om detta beror på ofullkomliga undervisningstillfällen under 

högstadiet/gymnasiet, eller om det mer beror på elevers inställning till ämnet.  

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga gymnasieelevers attityd och intresse för 

Historia A. Attitydundersökningen kommer att försöka beskriva hur det är. Vad är 

gymnasieelever intresserade av vad gäller historia? Det är även ett försök att se vad 

lärare vanligtvis tar upp och hur eleverna vill att undervisningen ska bedrivas. Finns 

det några utlärnings/inlärnings former som gör eleverna extra motiverade och 

intresserade av historia? Är det möjligt att använda de formerna i undervisningen? I 

kursplanen för historia A står det övergripande vad eleven skall ha gjort när kursen är 

över. Detta gör att vad som tas upp i hög grad beror på läraren. Det är dock även av 

intresse att belysa vilka områden som eleverna tycker är mest intressant eftersom det 

är väl dokumenterat av Jerome Bruner att när elever upplever undervisningen, som 

intressant och meningsfullt ökar deras motivation att lära sig.
1
  

 

De frågor som vi är intresserade av att få svar på är följande: 

 Vilken attityd har gymnasieelever gentemot Historieämnet? 

 Vilka ämnesområden är eleverna intresserade av? 

 Varifrån kommer elevers historieintresse?  

 Vilka ämnesområden upplever eleverna att det undervisas i under högstadiet 

och gymnasiet? 

                                                
1 Bruner (1974) 
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2 BAKGRUND 

2.1 Historia som blivande obligatoriskt ämne 

 

I ”Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola” som utförts av statens offentliga 

utredningar 2008 framkommer det att ämnet Historia föreslås bli ett 

gymnasiegemensamt ämne
2
. Begreppet ”kärnämne” föreslås försvinna eftersom det 

”förknippas med ämnen som finns på alla program med samma omfattning och 

samma innehåll”3. Utredningen ligger till grund för skolverkets uppdrag att arbeta 

fram den nya gymnasiereformen 2011 (GY2011), vilken också följer utredningens 

rekommendation att Historia blir ett obligatoriskt ämne på alla program
4
. Syftet är att 

eleverna genom dessa tre kurser (förutom Historia även Religionskunskap och 

Samhällskunskap) ska få en ”förbättrad kunskap om viktiga sammanhang i det 

moderna samhället, såväl internationellt som nationellt”
5
. Det kan därför vara av 

nytta att belysa ämnets karaktär och elevers syn på skolämnet, men också få fram 

vilken historia (stoffinnehåll) det är som undervisas i skolan.  

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Nationella utvärderingen av de samhällsorienterande ämnena 
 

1992 utfördes Nationella utvärderingen av de samhällsorienterande ämnen 

(NUSO92), som ligger till grund för regeringens redovisning om undervisningen i 

1900-tals historia i skolans senare del och gymnasiet. Här förefaller det som, om 

hälften av de tillfrågade eleverna uppfattar ämnet som både intressant och roligt. Det 

visade sig även att eleverna uppfattade SO-ämnena överlag som både nyttigare och 

intressantare än övriga ämnen. 79 procent tyckte att ämnet historia var viktigt för att 

lättare kunna förstå hur det var förr, eller med motiveringar som; att lära av 

misstagen i historien, se samband mellan igår-idag-imorgon och lättare förstå äldre 

människor.
6
 Detta styrks av Långströms undersökning där flertalet elever i årskurs 

                                                
2
 Statens offentliga utredningar, Ferm (2008) 

3 Statens offentliga utredningar, Ferm (2008) 
4 http://www.skolverket.se/sb/d/3013/a/17085 
5 Statens offentliga utredningar, Ferm (2008) 
6 Skolverket - Internationella sekretariatet (2000) 
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tre på gymnasiet svarar att historia visar bakgrunden till nuet och förklarar nutida 

problem.
7
 

 

Den epok som NUSO92 framhöll som elevernas populäraste område inom historia 

var framförallt nutidshistoria
8
. En förklaring till det kan vara att eleverna har lättare 

att relatera till sådant som ligger närmare deras egen tid och liv eftersom ämnet kan 

upplevas fylla en större meningsfullhet då. Ämnet knyter mer an till verkligheten på 

så sätt. Även lärarna på både grund- och gymnasieskolan ansåg att elevernas intresse 

för historia ökade närmare vår tids historia. En annan förklaring till elevernas 

nutidsintresse kan också bero på bristen av nutidshistorieundervisning som 

undervisas i skolorna. 1900-tals historia förmedlas, men då är ofta tyngdpunkten på 

världskrigen medan efterkrigstiden sällan gås igenom, oftast beroende på tidsbrist. 

Tiden efter andra världskriget, med kalla kriget, Kubakrisen, Kuwaitkriget eller forna 

Jugoslavien är skeenden och områden som sällan gås igenom även om eleverna har 

intresse för det. Ett argument för att undervisa mer om 1900-talshistoria som 

framläggs är att lärarna ofta har personliga upplevelser från den tiden och därför kan 

levandegöra historien på ett annat sätt.
9
 

 

2.2.2 Youth & History-projektet 
 

Våren 1995 besvarade 829 svenska niondeklassare frågan vad historia betyder för 

dem. De ingick i en studie tillsammans med 31 000 elever från trettio länder i Europa 

vilket kallades Youth & History-projektet
10

. Staffan Eriksson har tagit del av denna 

undersökning och presenterar några delar som framförallt belyser de svenska 

elevernas svar. Han menar att vid förra seklets början var historia tillsammans med 

modersmålsundervisning och kristendomskunskap de viktigaste ämnena. På 1960 – 

talet började skolan mer fokusera på nuet och samhällets utveckling och 

historieämnet hamnade i bakgrunden. Under 1980 – talet proklamerade den 

amerikanske historikern Francis Fukuyama att vi nått historiens ände i och med kalla 

krigets slut. I svensk grundskola förlorar historieämnet sin status genom att ingå i 

SO-blocket och slutade vara ett eget ämne. Under 1990 – talet upplevs historia åter 

                                                
7 Långström (2001) 
8 Skolverket - Internationella sekretariatet (2000) 
9 Skolverket - Internationella sekretariatet (2000) 
10 Eriksson (1997) 
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bli intressant och betydelsen för ämnet ökar och kopplas starkt till identiteten. Elever 

vill veta varför världen ser ut som den gör. I slutet av detta årtionde inser politiker att 

svenska elever vet för lite om t.ex. EU och förintelsen. Den insikten ligger till grund 

för Youth & History-projektet och därför bestämde politikerna i Europa att de vill ta 

reda på hur elever värderar historieämnet, för att därmed kunna utveckla det.
 11

 

 

Mest populärt var historiska filmer medan historiska romaner knappt tilltalade 

någon. I mitten ligger lärarens berättelser, TV-dokumentärer och besök på museer. 

Detta ser Eriksson som en uppmuntran från eleverna till lärarna att utveckla sitt 

historieberättande. När det handlar om vad elever litar på så har filmer och romaner 

lägst trovärdighet medan historiska platser och museer ligger i topp. Det, som är 

nedslående menar Eriksson är att morfars och andra vuxnas berättelser väger tyngre 

än lärarens.
12

 

 

Historia blir enligt studien mer intressant för eleverna desto närmare nutid läraren 

kommer. Vad gäller den geografiska historien så är det mer intressant ju längre bort 

det är. Världens, europeisk, svensk och sist hembygdens historia i den ordningen. 

Sett till vad som är intressant så är äventyr och upptäckter samt krig och diktatorer 

delat med min familjs historia mest intressant medan demokratins utveckling och 

utvecklingen av jordbruk, industri och handel samt vanliga människors vardag och 

historia om kungar, drottningar och andra kända människor det som intresserar dem 

minst.
13

 

 

Vad sker på historielektionen? Här har elever och lärare fått samma fråga och svaren 

skiljer sig inte märkvärt från varandra. Elever och lärare är ganska överens om att 

mest tid spenderas på att använda läroboken och att lyssna på läraren och minst tid 

till kartor, bilder och källor samt elevernas egna tolkningar av historiska händelser. 

Lite tid ägnas åt museibesök och andra studiebesök samt dramatiseringar. Film 

hamnar någonstans i mitten, det används men inte mycket.
14

 

 

                                                
11 Eriksson (1997) 
12 Eriksson (1997) 
13 Eriksson (1997) 
14 Eriksson (1997) 
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I boken Ungdom og historia i Norden frågar sig Magne Angvik om nordiska 15-

åringar är intresserade av historia. Detta är en vidare analys av Youth & History-

projektet där Angvik utgått från ett nordiskt perspektiv. Här ställer han sig även 

frågan varför de är intresserade av historia. Han kopplar detta till kunskapstörst men 

framförallt till behovet av en identitet och att hitta sina rötter. Han menar vidare att 

det kan vara för spänningen och avkopplingen i historierna men i synnerhet hittar vi 

argument till att påverka människor från historien. I Angviks kapitel tar han upp 

historieintresset som en viktig aspekt när det gäller historiestudier. 15 – åringar i 

norden har över lag ett positivt förhållande till historia. Kommer intresset från skolan 

eller utifrån? Han menar också att ju högre utbildning en person har desto mer 

intresserad för historia är personen. Angvik anser vidare att eleverna är mer 

intresserade av historia inhämtat utifrån än hämtad från skolan och menar att det nog 

är så att skolundervisning är påtvingat och ofrivilligt.
15

 

 

2.2.3 Resultat från tidigare examensarbeten 
 

Området som har valts att undersökas är delvis inget nytt forskningsområde då det 

har gjorts tidigare undersökningar inom ungefär samma område. De flesta studierna 

är tidigare examensarbeten som syftat till att undersöka Historieämnets stoffinnehåll 

och elevers inställning till ämnet. Här följer en jämförelse mellan fyra 

undersökningar som har haft liknande upplägg. Dessa examensarbeten är;  

 

- ”Elevers inställning till Historia”, Thorstensson, A (Utförd i Värmland, 76 st. 

respondenter) 

- ”Vad och varför: elevers intresse för historieämnet och dess innehåll”, Hagman, 

M (Utförd i Helsingborg, 89 st. respondenter) 

- ”HISTORIA MAGISTRA VITAE - En studie av gymnasieelevers tankar och 

åsikter om historia”, Tedenrud M (Utförd på okänd ort, 68 st. respondenter) 

- ”Elevers attityder till ämnet historia – en attitydundersökning i två klasser i 

andra året på gymnasiet”, Fahlgren O. (Utförd i Luleå, 50 st. respondenter) 

 

                                                
15 Angvik (1999) 
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Dessa visar att det finns stora likheter hos respondenterna och de grundar sig på 

enkätundersökningar som främst är utförda på olika geografiska orter i Sverige. De 

pekar på några gemensamma resultat vad gäller elevers intresse, ämnets innehåll, 

ämnets status och hur elevers intresse väcks. 

2.2.3.1 Elevers intresse 
 

I Hagmans undersökning fick påståendet ”Jag är mycket intresserad av att läsa 

historia” ett relativt positivt svar. Graderna av intresset varierade mellan; stämmer 

delvis (43,8%), i stort sett (39.3%) och stämmer helt (15.7%). Endast 1,1 % anser att 

de inte har något intresse alls. Vidare visar hans undersökning att ämnet historia är 

förhållandevis populärt, (65 % instämde i stort sett eller delvis) men det är få som har 

svarat att ämnet är deras klara favoritämne (5.6%). Knappt 30 % svarade att 

påståendet inte alls stämde.
16

 

 

I Tedenruds undersökning visade en liknande fråga, ”Är Historia ett av dina 

favoritämnen i skolan”, att 47 % instämmer helt eller delvis i att Historia är deras 

favoritämne, medan 53 % ansåg att det inte stämde alls.
17

 

 

Liknande resultat kan noteras i de två övriga undersökningarna där det framkom att 

ungdomar har ett visst intresse för historieämnet
18

. Det verkar inte vara någon 

undersökning som avviker helt åt något håll i frågan, utan historieintresset verkar 

ligga ungefär i medel i samtliga undersökningar. 

 

2.2.3.2 Ämnets innehåll 
 

Historieämnets mest frekventa stoffinnhåll och elevers uppfattning om vilket område 

de tycker är intressantast är också genomgående lika i dessa examensarbeten. Det 

finns en liten avvikelse av popularitet bland inriktningarna på ämnet beroende på 

kön. För tjejer är social historia populärast, medan den politiska historian visar sig 

vara mest omtyckt bland killarna
19

. En annan beskrivning på samma resultat var att 

killarna beskrivs vara mer intresserade av action medan tjejerna framhåller de mjuka 

                                                
16 Hagman (2005) 
17 Tedenrud (2003) 
18 Thorstensson (2003) och Fahlgren (2005) 
19 Thorstensson (2003) 
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värden i form av den lilla människans historia som mest intressant
20

. Gemensamt för 

de tre uppsatsernas resultat där frågan om vilken elevernas intressantaste epok är, 

svarade eleverna att de  tycker att politisk historia, och främst 1900-tals historia med 

världskrigen i spetsen, är populärast. I Tedenruds undersökning svarade 82 % 

världskrigen,
21

 i Hagmans svarade 84 % likaledes
22

 och i Thortenssons var 1900-

talshistoria populärast
23

 (procentuträkning och alternativet världskrig fanns inte 

med). Bland de minst populära stoffinnehållen fanns också liknande svar. Både 

Tedenruds
24

 och Hagmans
25

 undersökning visade att epoken 1500-1600 var minst 

populär, medan Thortsenssons
26

 resultat visade på den industriella revolutionen som 

minst populär. 

 

2.2.3.3 Ämnets status 
 

När det gällde vilket skolämne som eleverna ansåg var intressantast fick Fahlgren 

fram att praktisk – estetiska ämnen var det som eleverna rankade som intressantast, 

medan matematik hamnade i botten av undersökningen. Ämnet Historia kom i 

Fahlgrens undersökning på en andra plats, det vill säga bland de mest intressantaste 

ämnena hos eleverna. På frågan om Historia är ett viktigt skolämne visade det sig att 

ca 70 % av respondenterna instämde helt eller delvis i detta.
27

 

 

I Thortsenssons undersökning visade det sig att en majoritet av de svarande tyckte att 

historieämnet bidrog till en allmänbildning och ett sätt att ge förklaring till hur saker 

ser ut som de gör idag.
28

 Tedenruds undersökning visar att hälften av de tillfrågade 

anser att ämnet är intressant och ”lärorikt och skapar en insikt om sammanhang 

mellan olika historiska händelser”. Noterbart är dock att nästan hälften tycker att de 

inte hinner sätta sig in ämnet p.g.a. andra skolämnen.
29

 

 

                                                
20 Hagman (2005) 
21 Tedenrud (2003) 
22 Hagman (2005) 
23 Thorstensson (2003) 
24 Tedenrud (2003) 
25

 Hagman (2005) 
26 Thorstensson (2003) 
27 Fahlgren (2005) 
28 Thorstensson (2003) 
29 Tedenrud (2003) 
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2.2.3.4 Hur väcks elevernas historieintresse? 
 

Fahlgrens undersökning visade att en majoritet av de tillfrågade tyckte att film starkt 

bidrog till ett historieintresse, precis som tv-dokumentärer gjorde. Skönlitterära 

böcker gav dock ett mer neutralt svar, medan historiska faktaböcker och dataspel gav 

ett relativt litet historieintresse för respondenterna.
30

 Detta är jämförbart med 

Thorstenssons undersökning där elever som tillfrågades om hur de helst lär sig 

historia svarade att de flesta lär sig från läroboken, tätt följt av film och 

dokumentärer.
31

 I Hagmans undersökning visade det sig att drygt 95 % svarade att de 

gärna ser på historiska filmer och dokumentärer.
32

 Tedenruds undersökning visade 

att 71 % gärna ser på filmer som utspelar sig i historisk tid, och 59 % ser helst 

historiska dokumentärer.
33

  

 

Majoriteten av samtliga tillfrågade visade således på att filmer och dokumentärer är 

en viktig input för historieämnet. Deras resultat kan på så sätt ge en fingervisning åt 

vad elever uppfattar varifrån historieintresset kommer ifrån och hur de helst tar in 

information ifrån. Samtliga undersökningar pekar åt ungefär samma håll och kan 

sammanfattas enligt följande: 

 

- Historieintresset är medelintressant 

- Majoriteten anser att ämnet är viktigt 

- Den största inputen till historieintresset kommer från film 

- Världskrigen är det intressantaste ämnesområden 

 

2.2.4 Vikten av att ta tillvara på elevers intressen 
 

Enligt Egidius var Jerome Bruner en ledande psykolog inom den kognitiva 

psykologin när den genomfördes i amerikansk psykologi omkring 1960. Han var 

också en pedagog, som kom att sammanfoga ämnesmetodik, psykologi och 

pedagogik till något som kom att slå rot under 1980-talets didaktik.
34

 

 

                                                
30

 Fahlgren (2005) 
31Thorstensson (2003) 
32 Hagman (2005) 
33 Tedenrud (2003) 
34 Egidius (2002) 
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Bruner hävdar att den egenskap, som är mest karakteristisk för människan är att hon 

lär. Att lära sker egentligen oberoende av vilja och får ses, som en invand egenskap 

som har bidragit till att utvecklat människan och dess omgivning. Däremot kan viljan 

att lära även vara ett problem, särskilt inom skolvärlden. Lärare, oavsett 

ämnesinriktning, strävar efter att eleverna ska ta till sig och vilja lära sig det som 

undervisas eftersom det är lärarens bestämda uppfattning att det som undervisas är 

viktigt för elevens kunskapsutveckling. Problem kan uppstå då eleven inte har viljan 

att lära sig. De blir på så sätt mindre mottagliga för undervisningsinnehållet. Bruner 

hävdar att nästan alla barn har ett inre motiv för att lära. Det är viktigt att skilja på ett 

inre och yttre motiv. Ett inre motiv beror inte på belöningar utanför den aktuella 

aktiviteten utan syftar till att känna sig belönad utifrån den framgång man nått inom 

aktiviteten. Översatt till en undervisningsmiljö betyder det att eleven läser det 

aktuella ämnet för att eleven vill lära sig mer om det, inte för att få bra betyg. Det får 

istället ses som en positiv följd av strävan att lära sig. Ledordet och ingången till att 

skapa en inre motivation är nyfikenhet. Vår uppmärksamhet fångas av något som är 

oklart, oavslutat eller osäkert och vi fortsätter ägna det tid tills vi fått klarhet i saken. 

Nyfikenheten och det inre motivet präglas i stor grad av rådande kultur. Bruner 

menar att människan har ett behov av att skaffa sig förebilder som hon kan 

identifiera sig med. Inom den pedagogiska kulturen är den förebilden ofta läraren. 

Med det menar Bruner att läraren inte ska tillhandahålla en modell som eleverna kan 

imitera, utan mer fungera som en inspirationskälla som eleven vill känna aktning för. 

Lärarens roll blir på så sätt att anpassa sig till den rådande kulturen för att driva 

elevernas nyfikenhet vidare till djupare kunskap.
35

 

 

Intagandet av ny kunskap får ses som en process där strukturen är av stor betydelse 

för att bearbeta och ta till sig ny information. Bruner menar att förmågan att ta sig an 

nya områden på ett effektivt sätt beror på att strukturerat bearbeta området efter en 

början, en plan och ett slut. På så sätt kan man klarlägga meningsfullheten inom det 

aktuella området vilket är avgörande för om man vill fortsätta lära sig om ämnet. 

Finner man ingen meningsfullhet tappar man också det inre motivet till att lära sig. 

Processen att kunna strukturera är beroende av en viss mognad, men att kunna 

hantera den leder till att eleven får lättare att ta till sig kunskap. På så sätt 

                                                
35 Bruner (1974) 
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uppmuntras även intresset för ett ämne vilket i sin tur gör att eleven blir duktigare i 

det, känner sig bekväm och litar på sin egen förmåga och vill veta mer.
36

 

 

2.2.5 Historia A-kursen 
 

A-kursen i Historia får ses som en kurs som inriktar sig på internationell politisk 

historia, med ett uttalat europaperspektiv. Undervisningen och dess innehåll styrs i 

hög grad av den lärobok som används, vilket gör att svensk historia inte är särskilt 

vanligt förekommande. Efterkrigstiden, tiden efter 1945, förekommer i mindre 

omfattning och ofta i slutet av ett läsår om den finns med alls. Det vanligaste är att 

den tiden förekommer i B-kursen, vilket gör att det endast blir de som har valt den 

kursen som får läsa den epoken. Regeringen konstaterar att A-kursens brister är att 

ämnet saknar klara direktiv om vad det bör undervisas i och vad eleverna har svårt 

att ta till sig.
37

 

 

En viss problematik som utredningen visar på är att samma ämnesområden gås 

igenom både under högstadiet och på gymnasiet. Eleverna upplever då att det mest 

blir upprepningar och repetitioner som gör att de tappar intresset för ämnet. Ett 

exempel på det kan nämnas när eleverna läste om världskrigens tid och förintelsen 

under senare delen av årskurs 9, för att sedan läsa om samma ämnesområde under 

första året på gymnasiet. Både elever och lärare ansåg att det inte var givande.
38

 

 

Enligt Framtidsvägen skall den kommande kursplanen inrikta sig på ”1900-talets 

historia fram till nutid med utgångspunkt i den industriella revolutionen, franska 

revolutionen och framväxandet av de stora ideologierna under 1700- och 1800-

talen”
39

. En anledning till att 1900-talets historia bör lyftas upp är att det anses vara 

åsidosatt i dagens undervisning och att inriktningen mer bör ligga på ”vår moderna 

historia, kampen för demokrati och mänskliga rättigheter samt brott mot dessa 

rättigheter av totalitära regimer fördjupas och förstärkas”
40

. Enligt regeringens 

undersökning 2000 framkom det att gymnasielärarna anser att eleverna från årskurs 9 

                                                
36

 Bruner (1974) 
37 Skolverket - Internationella sekretariatet (2000) 
38 Skolverket - Internationella sekretariatet (2000) 
39 Statens offentliga utredningar, Ferm (2008) 
40 Skolverket - Internationella sekretariatet (2000) 
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har med sig bra kunskaper om tiden fram till 1945, men att kunskaperna om 

efterkrigstiden är begränsade. Intresset för nutidshistoria är därför stort hos eleverna, 

men trots att gymnasielärarna anser sig veta om detta ser de sig avgränsade till att 

undervisa om epokerna fram till andra världskriget. De områden inom historia som 

eleverna själva finner intressanta tas således inte tillvara på i undervisningen.
41

 

 

                                                
41

Skolverket - Internationella sekretariatet (2000) 
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3 METOD 

 

Studien grundar sig på en enkätundersökning. Även tidigare forskning inom 

ämnesområdet samt den litteratur som ansetts vara av relevans, vilken presenteras i 

bakgrunden. 

 

Enkätfrågorna utgick från att ta reda på elevers attityder och uppfattningar om ämnet 

Historia. De valda svarsalternativen inom epok- och ämnesområden som 

förekommer inom två frågor grundar vi dels på de områden, som studeras på 

lärarprogrammet, men också utifrån de läromedel som finns tillgängliga. Merparten 

av de valda alternativsområdena är vanligt förekommande i läroböckerna, men vi 

valde också områden som vi uppfattar är mindre förekommande för att belysa deras 

eventuella frånvaro från undervisningen.   

 

Vår studie syftar dels till att undersöka vilka ämnes- och epokområden som 

gymnasieelever tidigare har läst inom historia på högstadiet, samt historia A under 

gymnasiet, men också försöka få fram vad eleverna har för syn och inställning till 

ämnet. Det faller sig därför mest givande och motiverat att göra en studie utifrån en 

kvantitativ metod eftersom det ger en hög validitet och reliabilitet. De stora 

fördelarna med enkäter, jämfört med en intervju är att fler kan tillfrågas samt att alla 

får exakt samma frågor, utan att detta kräver mer tid och arbete.
42

 

 

Enligt Ejvegård ”…passar enkäten bäst när vanligt folk skall utfrågas och då det 

gäller att få fram attityder, smak och åsikter”
43

, vilket vår uppsats vill försöka att få 

fram. Ejvegård menar vidare att arbetsprocessen av rådata blir enklare eftersom den 

information som samlas in redan kommer i skriftligt format. Vi behöver därför inte 

omformulera muntliga svar till skrivna då enkäterna redan fyller den funktionen. 

Respondenten blir inte heller påverkad av intervjupersonen och detta leder till icke 

manipulerade svar. Med Ejvegårds teorier som grund kommer en enkätundersökning 

var den mest passande metoden att använda i studien då det är just ”vanligt folk” 

som tillfrågas. Enkäten kommer till största del att bestå av frågor med fasta 

svarsalternativ, vilka kommer bearbetas statistiskt och framställas grafiskt. Några 

                                                
42 Patel & Davidsson  (2004) 
43 Ejvegård (2003) s 54 
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frågor kommer också att vara öppna där eleverna kan skriva ner synpunkter på vissa 

områden. Tanken med det är att få en djupare bild av hur eleverna förhåller sig till 

ämnet utan att styra dem åt något håll med givna alternativ.
44

 

 

3.2 Varför en attitydundersökning? 

 

En attityd är en kombination av tanke, känsla och handling som leder till beteenden. 

Det är dessa beteenden som ligger till grund för en förändring då det ofta är ett 

beteende som skall förändras. Anledningarna till att göra en attitydundersökning är 

många. Det kan dels vara för att utvärdera effekterna av en förändring eller för att 

initiera en. Det kan också vara ett sätt att hitta problem i verksamheten som inte är 

synliga på ytan. Det är framförallt viktigt att göra en undersökning av attityder för att 

se om vi har uppnått de uppsatta målen. Resultatet av en attitydundersökning 

används för att stämma av mot uppsatta mål inom ett frågeområde och kan då ligga 

till grund för en djupare analys.
45

 

 

En attitydundersökning är ett starkt hjälpmedel vid eventuell uppföljning av ett 

genomfört förändringsarbete. Det är även så att en sådan undersökning kan hjälpa till 

att finna ett verkligt förändringsbehov. Vanligtvis används enkäter som ett 

mätinstrument. De kan t.ex. mäta människors åsikter, känslor och beteenden.  Ett 

annat sätt att genomföra en undersökning av attityder är en intervju men den används 

oftast när ämnet är känsligt. Det är viktigt att inte se attitydundersökningen som den 

stora aktiviteten utan den ska ses som ett medel, en metod i förändringsarbetet. 

Attityder påverkas ofta av flera olika faktorer samtidigt vilket gör att enkätfrågornas 

utformning är av vikt.
46

 

 

När människors attityder och värderingar ska mätas kan det vara vanskligt om inte 

riskerna tas med i beräkningarna. I första hand handlar det om tolkningar av svaren 

och då skall ett objektivt synsätt hållas så att inte saker som vill hittas tolkas in i 

svaret. Mätresultaten bör ses som signaler på åt vilket håll det blåser för att i ett 

                                                
44 Ejvegård (2003) 
45Granfors Wellemets (1998) 
46 Granfors Wellemets (1998) 
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senare skede bygga på med diskussioner och djupintervjuer. En attitydundersökning 

är ett sätt att kvantifiera värdefrågor som annars är svåra att bedöma.
47

 

3.3 Enkätkonstruktion 

 

Enkäten grundar sig på att respondenten är anonym. Det som kan avslöja något av 

dennes identitet är frågorna om kön och vilket program som eleven läser, men vi 

anser att den risken är så pass liten att respondenten ändå känner sig trygg i sin 

integritet. Ejvegård och Patel & Davidsson pekar på vikten av att låta respondenten 

vara anonym då det bidrar till att få uppriktiga svar från undersökningsgruppen.
48

 

 

Enkätens utformning utvecklades efter hand som syftet till arbete blev klart. För att 

få en så givande enkät som möjligt testades enkäterna i en grupp innan vi fastställde 

den slutgiltiga versionen.  

 

Formuleringen av frågorna valde vi att förenkla för respondenten genom att stryka 

under nyckelord i frågorna samt använda oss av ett vardagligt språk. Enligt Patel & 

Davidsson leder det till valida frågor, men gör också att motivation hos respondenten 

vid svarandet hålls uppe. Det gör att svaren blir mer tillförlitliga än om vi hade 

konstruerat frågorna med långa meningar och svåra ord. Frågeställning i vår enkät 

bestod främst av frågor med fasta svarsalternativ, men också några få öppna frågor 

fanns med. Enligt Patel & Davidsson ger detta en hög grad av standardisering och 

strukturering.
49

 Även Ejvegård menar detta och anser vidare att det är av vikt för en 

valid studie. Eftersom vi vill slippa ”centraltendensen” kommer det inte heller finnas 

något mittläge i de graderingsfrågor vi planerar att ha med vilket gör att 

respondenterna blir tvungna att ta ställning.
50

 

 

3.4 Genomförande 

 

Enkäten delades ut på två gymnasieskolor i Kalmar. Vid utdelandet av ungefär 

hälften av enkäterna deltog vi själva och informerade om enkätens utformning. Den 

övriga hälften delades ut till lärare på skolan som hade informerats om 

                                                
47 Granfors Wellemets (1998) 
48 Ejvegård (2003) och Patel & Davidsson  (2004) 
49 Patel & Davidsson  (2004) 
50Ejvegård (2003) 
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undersökningens syfte. Anledningen till detta var att de berörda klasserna hade 

spridda schematider och det därför passade bättre att ansvarig lärare själv delade ut 

enkäterna.  

 

Vid mötet med elever och lärare betonades vikten av enkätens anonymitet samt 

varför det var angeläget för oss att de svarade på enkäten samt vad som skulle hända 

med svaren. Detta för att motivera undersökningsgruppen till att svara ärligt på 

enkäten. Patel & Davidsson menar att det är betydelsefullt att klargöra varför 

individens bidrag är viktigt och hur det kommer användas. Att vi själva hade deltagit 

vid samtliga enkätundersökningar hade varit mest fördelaktigt för att kunna förklara 

och förtydliga vissa frågor som eleverna uppfattade som oklara.
51

 Vi ansåg 

emellertid inte detta nödvändigt då frågorna i enkäten var av lättförstålig natur. För 

att förvissa oss om att vår frånvaro inte påverkade resultaten i enkäterna utförde vi ett 

repeterbarhetsmått på en av de frågor som finns med i enkäten på de resultat som 

framkom när vi närvarade samt inte närvarade. Enligt detta resultat (figur 1.1) 

föreföll det som att som svaren överensstämde med varandra och att reliabiliteten 

således var hög. Respondenternas svar anser vi därför vara lika valida vid vår 

närvaro som vid vår frånvaro. 

 

Fig1.1.  

Diagrammet visar en jämförelse mellan de resultat vi fick fram när enkäterna 

utfördes med respektive utan vår närvaro. Antalet respondenter som svarade vid vår 

frånvaro var högre (52 st), således har den linjen ett högre värde. 

                                                
51 Patel & Davidsson  (2003) s 69-71 
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3.5 Etiska överväganden 

 

Eftersom frågorna främst kommer röra respondenternas åsikter om ämnet Historia 

och anses inte vara av känslig natur. Dessutom är enkäten helt anonym och besvaras 

enskilt. Följaktligen menar vi att respondenterna kommer svara ärligt, vilket ger en 

reliabel studie. Enkäten har därtill utformats så att antalet känsliga frågor 

minimeras
52

.   

 

3.6 Undersökningsgrupp 

 

Ett av kriterierna från vår sida var att de svarande vid undersökningstillfället skulle 

ha läst Historia A. Detta för att säkerställa en viss insikt i ämnet. Total fick vi 88 

respondenter. Vi valde gymnasieelever och kravet på dem var att de skulle ha läst 

Historia A. Vi ansåg respondenterna där var mer mogna och har en längre erfarenhet 

av ämnet vilket leder till uppriktiga och insiktsfulla svar.  

3.7 Bearbetande av kvantitativ information 

 

Inledningsvis sammanställdes rådata från enkäterna med fasta svarsalternativ i en 

frekvenstabell enligt Patel & Davidssons metoder för bearbetande av kvantitativa 

studier.
 53

  

 

I och med att det är en kvantitativ studie, som gjorts, presenteras resultatet till största 

del statistiskt. Det innebär följande, ”Statistiken är den vetenskap inom vilken man 

behandlar olika sätt att kvantitativt bearbeta information. (...) som ett verktyg att 

ordna, beskriva, bearbeta och analysera data”
54

. Inom ramarna för statistik har vi 

använt oss av en deskriptiv metod. Vilket innebär att det insamlade materialet 

bearbetas med hjälp av siffror, diagram och tabeller
55

. Mätvärdena har i dessa 

diagram och tabeller sammanfattats i nominal- samt ordinalskalor. Efter 

sammanställning och bearbetande av rådata har resultatet analyseras och ställts mot 

bakgrunden. Utifrån detta och det givna syftet diskuterar vi sedan resultatet och drar 

slutsatser i diskussionskapitlet. 

                                                
52 Patel & Davidsson (2003) s 69- 71 
53 Patel & Davidsson (2003) tabell 1, s 113 
54 Patel & Davidsson (2003) s 109 
55 Patel & Davidsson (2003) s 109- 111 
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3.8 Metoddiskussion 

 

En kvantitativ metod innefattar alltid någon form av mätning. Vid mätningar finns 

det en rad validitetsaspekter att begrunda. ”När vi själva konstruerar de 

datainsamlingsinstrument vi använder i vår kvantitativa undersökning uppstår 

problemet att vi inte på samma självklara sätt vet att vi får information om just det vi 

vill. Inte heller vet vi hur pass säker informationen är.”
56

. Det är alltså viktigt att vi 

vet vad vi undersöker och att detta också efterfrågas på korrekt vis i enkäten för att få 

hög validitet och reliabilitet. 

 

Däremot bör det påpekas att frågorna 4a och 4b (se figur 1.3) efterfrågar elevernas 

uppfattning om mest förekommande ämnesområden. Det går inte att säkerställa att 

dessa områden är mest frekvent använda i undervisningssammanhang då eleverna 

kan ha glömt bort vad de har läst tidigare.   

 

För att säkra validiteten kan någon som är väl insatt i problemområdet granska 

enkäten. Detta har gjorts och denne ansåg inte heller innehållet som oklart
57

. 

Eftersom vår enkät till stor del består av frågor med fasta svarsalternativ anser vi att 

studien är reliabel. Vi menar att den skulle ge samma resultat om vi gjorde den igen 

under liknande omständigheter. Dessutom stämmer många av de svaren vi fått in på 

tidigare forskning. Detta bidrar till dess reliabilitet. När frågorna formulerades var vi 

noggranna med att de var enkla att förstå. Ser vi till resultatet har vi lyckats med 

detta, eleverna har svarat på det vi efterfrågade, således är studien av hög validitet. 

 

                                                
56 Patel & Davidsson (2003) s 98 
57 Patel & Davidsson (2003) s 98- 102 
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4 RESULTAT 

 

Nedan följer resultatet av den genomförda enkätundersökningen. 

 

4.1 Elevers attityd till ämnet Historia? 

 

Enligt figur 1.2 visar de resultat vi fick fram genom våra enkäter att eleverna har en 

relativ positiv syn på ämnet. 74 % ansåg det vara ett roligt eller jätteroligt ämne, 

medan 26 % menade att det var mindre roligt eller ett tråkigt ämne. På frågan om 

eleverna ansåg ämnet vara viktigt svarade 77 % att det var mycket eller mer viktigt, 

medan 24 % tyckte att det var mindre viktigt. Ingen fyllde i att de tyckte ämnet var 

meningslöst. Vidare visade enkäten att 88 % tycker att ämnet är ett mycket intressant 

eller intressant ämne. Endast 13 % ansåg det vara ett mindre intressant, medan ingen 

fyllde i att ämnet var helt ointressant.  

 

 
 
Figur 1.2.(Fråga 3) 
När vi sammanställt frågan har vi använt av oss av en procentuträkning. Sammanlagt var 

det 88 st respondenter och det är utifrån dessa vi räknat ut hur många procent som svarat på 

varje enskild stapel/område. 
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4.2 Vanligast förekommande och mest intressanta 

ämnesområden 

4.2.1 Högstadiet 
 

Enligt figur 1.3 fick världskrigen störst andel svar. Eleverna som uppfattade att de 

haft undervisning om andra världskriget uppgick till 89.5 %, medan 83 % svarade att 

första världskriget var ett område de läst mest om. De ämnesområden som 

undervisats lite om var; Lokal/egen historia (13.5 %), Afrikansk historia (13.6 %) 

och Östeuropeisk historia (20.5 %). 

 

4.2.2 Gymnasiet (Hi A) 
 

Enligt figur 1.3 var de tre områden som fick flest svar på denna fråga; Antiken (89,8 

%), Industrialismen (76,1 %) samt Revolutioner & Nationalism (73,9 %). De 

ämnesområden som eleverna uppfattade som mindre förekommande var Afrikansk 

historia (9 %), följt av Östeuropeisk historia (11,4 %) och Österländsk historia (25 

%).  

 

4.2.3 Mest intressanta ämnesområdena 
 

Enligt figur 1.3 är elevernas intresse för de båda världskrigen störst. Andra 

världskriget (407 p) toppar intresselistan medan första världskriget (336 p) kommer 

på andra plats. Det tredje mest populära ämnesområdet var Antiken (284 p). Minst 

populär var Industrialismen (86 p), med Östeuropeisk historia (105 p) som det näst 

minst populära området, medan Lokal/egen historia (128 p) var det tredje minst 

populära området. 
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Figur 1.3 

När vi sammanställt frågorna 4a och 4b har vi använt av oss av en procentuträkning. 

Sammanlagt var det 88 st respondenter och det är utifrån dessa vi räknat ut hur många 
procent som svarat på varje enskild stapel/område. När vi sammanställt fråga 5 har vi 

använt av oss av ett omvänt poängsystem. Området som respondenten ansett som den mest 

intressanta (1) fått 8 poäng, näst mest intressanta (2) fått 7 poäng osv. Siffrorna i den högra 
axeln anger därför en totalpoäng.  

 

4.3 Något som saknas och varför saknar du det? 

 

Här förekom det olika svar, och det var sällan fler än en som önskat samma 

ämnesområde. Följande är några exempel. 

 

- Konsthistoria & Filmhistoria. Konsthistoria ger historia ett annat perspektiv 

och man kan läsa av mycket om tiden från konsten. Det är viktigt för dagens 

mediebesatta samhälle. 

- Asien historia, samt europeisk historia i Nord- och Sydamerika. 

Historieundervisningen verkar vara centrerad på oss som ett folk i Europa 

och våran utveckling. Det (även om det är viktigt att veta sin egen historia) 

känns lite egotrippat. 
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- Indianernas och samernas historia – Intressant att veta om 

minoritetsbefolkningar som har lång historia och är en del av vårt land. Jag 

tycker det är extremt intressant & det är synd att vi inte lär oss mer om våra 

förfäder och dess seder. 

- Fördjupningar. Du läser om samma saker i högstadiet som i gymnasiet. Mer 

fördjupning i områdena vore bra – Det är tråkigt att behöva läsa samma kurs 

två gånger. 

- Vill läsa mer om Afrika och Asien vilket jag inte gjort. Även mer praktiska 

saker som rollspel/lajv vore kul – Eftersom jag vill veta mer om det. Och 

rollspel och liknande skulle vara lärorikt på ett roligare sätt. 

 

4.4 Varifrån upplever elever att historia blir mest intressant? 

 

Enligt figur 1.4 är filmer (430 p) och skolundervisning (330 p) de två former av 

historieförmedling som elever svarade gav dem det största historieintresset. 

Tidningar (187 p) och Tv-/dataspel (168 p) var de två kategorier som fick minst 

röster.   

 

 
Figur 1.4 (Fråga 8) 
När vi sammanställt frågan har vi använt av oss av ett omvänt poängsystem. Följaktligen 

har området som respondenten ansett som den största historieförmedlingen (1) fått 6 poäng, 

nästa område (2) fått 5 poäng osv.  
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4.5 Varför blir det mest intressant på detta sätt? 

 

Genomgående för samtliga alternativ var att de fick ungefär samma svar. Följande är 

några exempel på varför elever valde vissa områden som det som skapade störst 

intresse: 

 

Internet 

- På de förslag som ligger på mest intressant 1-4 (Internet, Filmer, Tv-

/dataspel, Tidningar) de är här man blandar Historia med något kul, det gör 

allt lite mer intressant och man tar åt sig mer. 

 

Filmer 

- Historia i spelfilmer. Det blir intressant att kolla på och samtidigt kul. 

Budskapet går in på ett annat sätt. 

- Det känns inte som att man blir lärd och då tar man lättare åt sig 

informationen. 

- På böcker och film blir historiska figurer mer mänskliga och då kan man 

identifiera sig med dem, därmed blir de mer intressanta. 

- Det är lättare att sätta sig in och bli intresserad. 

- Film är kul, man får lite perspektiv och man får en bättre bild av allt. 

- För att man får en verklighetskänsla när man kollar på filmer, de är också 

mycket lärorikt att både se och lyssna samtidigt, man tappar fokus mer sällan. 

 

Skolundervisning  

- Det är intressant med genomgångar och då lär man sig bra. 

- Bra lärare.  

- Jag lär mig bäst när läraren går igenom något & man hör och ser samtidigt. 

 

TV-/dataspel 

- För att det blir mer intressant om man lär sig det av fri vilja när man gör 

något man tycker om. 
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Böcker 

- Böcker ger ofta viktig och intressant fakta. Det finns många olika 

historieböcker så man kan välja någon man gillar. I skolundervisningen får 

man basfakta om historia som oftast är intressant och väldigt viktig. 

- För man kan läsa skönlitteratur som utspelar sig i historietiden. Jag lär mig 

bäst när jag kan hänga med i en berättelse och få egna bilder i huvudet. 

- Om man sätter in det i ett bra sammanhang kan det bli mycket intressant. 

- För jag tycker att det finns bäst fakta i böcker. Det är lättast att förstå. 

 

Tidningar 

- Jag gillar att läsa tidningar eftersom de ofta förmedlar en sammanfattade och 

relevant text. 

 

Annat 

- Muntligt – Pappa berättade om historia vid platserna där det hänt, t.ex. om 

Förintelsen vid ett av koncentrationslägren. Då känns det mycket närmre och 

han berättade med stort engagemang. 

- Rollspel – Man blir mer intresserad. Mer en upplevelse. 
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4.6 Vilket ämne upplever elever som det viktigaste? 

 

Enligt figur 1.5 är Svenska (723 p) det ämnet som eleverna uppfattade som det 

viktigaste att få bra betyg i. Därefter följde Engelska (691 p) och Samhälle (597 p). 

NO-ämnen (fysik och kemi) fick minst röster (252 p), följt av Övriga språk (tyska, 

franska, spansk m.fl.) (308 p), samt Idrott och Hälsa (327 p). 

 

 
Figur 1.5 (Fråga 8) 

När vi sammanställt frågan har vi använt av oss av ett omvänt poängsystem. Följaktligen 
har området som respondenten ansett som det viktigaste ämnet (1) fått 10 poäng, näst mest 

viktigt (2) fått 9 poäng osv. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Attityder till ämnet och Historieämnets fördelar 

 

Genom vår enkätundersökning kan vi konstatera att de tillfrågade eleverna har en 

positiv syn på ämnet Historia (se figur 1.2). Majoriteten anser att det är ett 

övervägande meningsfullt och roligt ämne. Sett till ämnets status så hamnar det inte 

bland de tre ämnen som eleverna anser vara viktigast att få bra betyg i, utan på en 

femteplats på listan. Det hamnar dock långt ifrån några bottenplaceringar på listan 

och man kan därför placera det som ett ämne med medelgott statusbetyg. Resultaten 

stämmer väl överens med tidigare examensarbeten samt undersökningen ”Youth and 

history”
58

 som har kommit fram till samma sak.  

 

Att ämnet Historia är ett medelintressant/viktigt ämne är inte särskilt 

anmärkningsvärt i våra ögon. En fördel med just historia är att det exponeras för oss 

hela tiden på något sätt, och att vi tar till oss kunskaperna utan att tänka på det. 

Dagligen möts vi av filmer och böcker med historiska teman, tv-spel som utspelar sig 

i historiska miljöer eller muntliga berättelser från äldre släktingar. Allt detta bidrar 

till att göra historia till en del av vår vardag utan att vi egentligen tänker på det. Det 

är inte många skolämnen som faktiskt kan upplevas så. Historia är ett ämne som vi 

kan ta till oss för nöjes skull, som en form av underhållning i vår vardag.  

 

Jämför vi med andra ämnen har Historia redan från början fördelar. Matematik, 

Svenska, Engelska och Samhälle används dagligen i någon form i vardagslivet. Det 

är dock få av dessa som ses som något ämne man kan finna nöje och underhållning i 

utanför skolans värld. Det byggs sällan större filmer kring temat matematik, och med 

få undantag är samhällsdokumentärer inga större förströelser som vi avser få 

underhållningsvärde ifrån. Språk som svenska och engelska använder vi oss av utan 

att tänka på det och fyller en stor funktion för oss. Det är däremot sällan som vi 

tänker mer ingående på meningsuppbyggnader och tempusformer när vi pratar med 

varandra. Ett större intresse och nyfikenhet kring de lingvistiska uppbyggnaderna 

väcks sällan. Däremot kan språket, och en boks eller föreläsares tema, väcka en 

nyfikenhet om att veta mer om det aktuella ämnet. 

                                                
58 Eriksson (1997) 
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5.2 Samband mellan mest förekommande 

undervisningsområdena samt elevers uppfattning om 

varifrån deras största intresse kommer ifrån. 

 

Att de områden som eleverna svarade var de mest förekommande ämnesområden 

under högstadiet och gymnasiet kan inte ses som en klar sanning. För att styrka det 

skulle vi även behöva undersöka lärares ämnesplanering för ett läsår. Det var heller 

inte vårt syfte att få reda på exakt vilka områden som förekommer mest, utan vi ville 

mäta elevernas uppfattning om vad de anser sig ha fått undervisningen om. Även om 

eleverna har fått undervisning i fler eller färre områden ger det ändå en bild av vad 

som faktiskt förekommer, och framförallt vad eleverna kommer ihåg att de fått 

undervisning om.  

 

Resultatet visar på att staplarna för de mest förekommande områdena under 

högstadiet och elevers intresse är relativt lika (se figur 1.3). Det går även att se en 

tendens att tiden från 1600 - tal fram till första världskriget är minst intressant, men 

är det område, som är vanligast förekommande i Historia A. Varför det är så är vore 

intressant att veta. Vi kan inte få fram några svar på detta, utan bara spekulera i hur 

det kommer sig. Det kan bero på lärarens oförmåga att göra dessa områden levande 

och intressanta, men det kan också bero på att eleverna inte fått tillräckligt med 

undervisning om dem under högstadiet. Därför är de inte tillräckligt kunniga på 

områdena och det blir på så sätt mindre intressant. Enligt Bruner ökar intresset om 

eleven känner sig bra inom ett område
59

. Det som också är intressant är att tiden efter 

andra världskriget behandlas relativt lite i skolundervisningen.  

 

De områden som eleverna uppfattar som mest intressant inom historieämnet är de 

båda världskrigen där andra världskriget är klart populärast (se figur 1.3). Vi kan se 

att det ter sig så att de områden som eleverna uppfattar vara mest intressanta är de 

områden, som är mest förekommande inom historieundervisningen. Som tidigare 

nämnt, om människor är intresserad av ett ämne blir de även bra på det. Detta visar 

sig tydligt i våra enkätsvar då andra världskriget ligger högt upp på både mest 

intressanta samt det mest frekventa ämnesområdet som det undervisas i, på både 

högstadiet och gymnasiet. Ser man dessutom till elevers uppfattning om varifrån 

                                                
59 Bruner (1974) 
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deras största historieintresse kommer kan man göra en intressant reflektion. Flest 

elever svarade att historia blev intressantast utifrån film, vilket även styrks av 

tidigare undersökningar
60

. Vi tycker oss därför se en koppling till ett av det mest 

filmatiserade historieområdet, nämligen andra världskriget och topplaceringarna i 

intresseområdet och det mest frekvent undervisade ämnesområdet.  Elever ser 

historiska filmer om andra världskriget och får mycket undervisning i området. De 

bygger på så sätt upp en kunskapsbas som ger dem ett självförtroende inom detta 

område som också gör att de vill veta mer. Även de andra områden som hamnade 

högt på intresseområdesfrågan kan kopplas till att de är vanligt förekommande inom 

populärkulturen. Antiken och Romarriket, Medeltiden, samt Kalla kriget är ofta 

belysta genom filmer och böcker vilket säkert bidragit starkt till dess intresse. 

Däremot är det inte säkert att man kan koppla det låga intresset för industrialismen 

och det sätt som denna tid förmedlas på film. Det finns dock få storfilmer om 

industrialismen, och de som finns är sällan så spännande att det skapar ett djupare 

intresse för området.  

 

Att Industrialismen är det område som eleverna finner är minst intressant är inte 

särskilt märkvärdigt. Samma område hamnade lågt även i Thorstenssons studie.  Vid 

en första anblick är det ett område som inte verkar särskilt spännande eller lockande 

att läsa om. Det kan upplevas som tungt med mycket fakta om urbanisering, 

maskinutveckling, import och export. Däremot fyller det en funktion att undervisa 

om det för att förklara vår nutid.  

 

Jämför vi industrialismen med det intressantaste området, andra världskriget, går det 

att utläsa tendenser som skapar skillnader mellan intressefaktorerna hos de båda 

områdena. Andra världskriget är som vi nämnt innan flitigt exponerat som ett 

historiskt område och bidrar därför till dess popularitet. Men det finns också en klar 

kamp mellan det goda och onda, något som skapar en tydlighet får åskådaren att 

relatera till. En liknande kamp, eller klara nämnare, finns inte i t.ex. industrialismen, 

vilket kan göra att det inte upplevs som lika intressant. Det vi däremot vet utifrån vår 

undersökning är att elever uppskattar att historia förmedlas utifrån film och böcker. 

Därför kan vi med hjälp av dessa medier se till att göra detta område intressantare. 

                                                
60 Fahlgren (2005), Hagman (2005), Tedenrud (2003) och Thorstensson (2003)  
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De undersökningarna vi tagit del av och, som behandlats i bakgrunden, hävdar att 

elevers största intresseområde ligger på 1900-tals historia. Det stämmer i stora drag 

med de resultat vi fått fram om vi inkluderar de båda världskrigen. Det är dock 

anmärkningsvärt att det utifrån våra resultat visar att Regeringens mål om utökad 

1900-tals historia inte har uppnåtts. Målet med deras undersökning var att lyfta fram 

efterkrigstidens historia, samt nutidshistoria, vilket vår undersökning visar inte har 

gjorts.  De mest frekventa områden verkar istället vara Antiken, Medeltiden, 

Industrialismen och världskrigen.  

 

Vi kunde heller inte styrka tidigare forskningsresultat som tydde på att elever blir 

mer intresserade av historia ju närmare vår egen tid vi kommer. Tvärtom var Antiken 

ett av de områden som eleverna uppfattade som mest intressant efter världskrigen, 

medan Mellanöstern och Östeuropeisk historia inte alls uppnådde några större 

resultat. Vi vill påpeka att det kan finnas en tendens mellan den låga frekvensen av 

undervisningen i dessa områden och det låga intresset (se figur 1.3). Eleverna får inte 

mycket undervisning i dessa områden, de vet därför inte mycket om dem, och är 

därför inte särskilt intresserade av dem. I vissa fall kan dessa områden ligga så pass 

nära i tiden att de är känsliga att förmedla i filmer och böcker vilket också kan bidra 

till det låga intresset.  

 

Att undervisningen bidrar med det näst största historieintresset är positivt för oss 

blivande lärare att se. Vi är dock väl medvetna om att lärarens roll även kan bidra till 

minskat historieintresse. En lärare som inte kan ta tillvara på elevers intresse och 

förmedla historia på ett lockande sätt, kan göra att elever tappar sin nyfikenhet på  

ämnet.  

 

Att påpeka att Historia bara är ett enda lustfyllt och nöjesorienterat ämne är såklart 

fel. Det går inte att frångå vissa ämnesområden i undervisningssammanhang bara för 

att de upplevs som invecklade, tunga eller tråkiga. De områdena fyller en funktion 

genom att förklara vidare händelser i historien. Det vi däremot menar är att ämnet 

har stora fördelar genom att det i stor utsträckning kan ta hjälp av de medieformer 

och elevers tidigare kunskaper inom ämnet för att göra undervisningen till ett både 

intressant och roligt ämne.  
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5.3 Elevers förslag/önskan om ämnesinnehåll och 

styrdokumenten 

Det var inte många elever som svarade på vilket ämnesområde de ansåg att de skulle 

vilja läsa mer om. Däremot svarade majoriteten av dessa att de skulle vilja lära sig 

mer om urinvånare från olika kulturer. Detta är anmärkningsvärt då det i 

styrdokumenten och Läroplanen står följande: 

 Historiska insikter om andra folk, länder och kulturer skapar förutsättningar 

för internationellt samarbete samt ökad förståelse i en multietnisk, 

konfliktfylld värld.
61

 

 (…) (Eleverna) tillägnar sig insikter om kulturarvet och dess skiftande 

innehåll för olika människor och olika nationella minoriteter.
62

 

 (Eleverna) har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia.
63

 

 

Att eleverna ska läsa om urinvånare och minoriteter är ett av de få klara direktiv som 

omnämns i styrdokument och läroplanen. Däremot verkar det inte som att detta 

uppfylls i och med att eleverna svarade att de vill veta mer om detta. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

 

Intressant vore att se en undersökning av varför NO-ämnen (fysik och kemi), Övriga 

språk (tyska, franska, spansk m.fl.) samt Idrott och Hälsa anses vara de minst viktiga 

ämnena på gymnasiet. Med en allt äldre befolkning så behöver vi ny teknik och 

medicin för att ta hand om dem. Människan har också en vilja att ge sig längre ut i 

rymden. Vi har även en stark tilltro till vetenskapen att den ska rädda oss från 

miljöförstöring och växthuseffekterna. Detta gör att ett så lågt intresse för NO-

ämnena kan medföra problem i framtiden om ingen vill ta tag i dessa svårigheter.  

 

                                                
61 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=8&skolform=21&id=HI&ex

traId= 
62 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=8&skolform=21&id=HI&ex

traId= 
63 Lpf 94 
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Världen blir mindre och mindre på det sättet att det är lättare att ta sig till andra sidan 

jorden. Vi har även råd att resa mer. Företag blir mer och mer globala och fler länder 

försöker samarbeta i olika frågor och här blir språkkunskaper allt mer viktigt. Vilket 

gör att en så låg status för språk i skolan är oroväckande. 

 

I vår undersökning hamnar idrott och hälsa i botten vilket också är oroväckande då 

befolkningen blir mer stillasittande. Om eleverna samtidigt anser att idrott och hälsa 

är oviktigt var kommer det då sluta. Ämnet får även mindre antal timmar i skolan 

och det verkar vara det elever vill ha men vi tror inte att det är det de behöver. Det 

vore intressant att se vidare studier av dessa ämnens status och det behövs för att 

kunna dra några statistiskt säkerställda data.  

 

Det ämne som vi finner har något slags ”underhållningsvärde” och som utförs utan 

att tänka på att vi lär oss är ämnet Idrott och hälsa. Det finns många som utför någon 

slags fysisk aktivitet på fritiden som även kan bidra till större kunskaper i 

undervisningssituationer. Däremot säger vår undersökning att elever inte finner detta 

ämne som särskilt viktigt att få bra betyg i (se figur 1.5). Anledningen till varför det 

är så är såklart intresseväckande. Kan det var för att det inte anses vara ett 

akademiskt ämne? Eller är det så att eleverna är medvetna om att betyget i Idrott och 

hälsa är det enda ämnesbetyg som får frånräknas när totalpoängen räknas ihop inför 

fortsatta högre studier? Vi har inga svar men det är ett intressant ämne att undersöka 

närmare. 

 

Även vidare studier vad gäller kopplingen mellan film och vissa epoker vore 

intressant. Då vår studie visar på tendenser att det finns ett samband men det går inte 

dra för stora växlar av detta eftersom det är ett sidospår i vår undersökning. 

 

Det som vi också ansåg vara intressant utifrån våra svar var att ett relativt stort 

intresse för historia kommer ifrån internet. Detta är något som inte har belysts i några 

av de tidigare undersökningar vi har tagit del av. Därför är det intressant att se att 

detta är ett forum som skapar ett relativt högt historieintresse och det vore intressant 

att se hur eleverna uppfattar att intresset förmedlas.
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BILAGA 1 
 

 

 

 

 

Enkätundersökning 
Elevers syn på undervisningen i Historia.  

 

Denna enkät syftar till att få reda på elevers uppfattning och attityd om ämnet 

historia. Den fylls i anonymt och läses bara av upphovsmännen bakom enkäten. 

Vi hoppas ni kan ta er tid att fylla i den så utförligt som möjligt.    

 

 

1. Jag är:           Kille      Tjej 

 

 

 

2. Vilket program går 

du?______________________________________________ 

 

 

 

3. Vad tycker du om ämnet Historia? Gradera dina svar efter alternativen 

4 – 1. Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på din syn.  

 

Jätteroligt       Tråkigt 

4   3   2  1 

 

Intressant       Ointressant 

4   3   2  1 

 

Viktigt       Meningslöst 

4   3   2  1 

 

 

4. Markera vilka ämnesområden som enligt dig har varit (under 

högstadiet/gymnasiet) vanligast förekommande i ämnet Historia? Sätt X 

om du har haft dessa under högstadiet, gymnasiet eller båda. Har du inte 

läst om något område låter du fältet vara tomt. 

 

Ämnesinnehåll Högstadiet Gymnasiet 

(Historia A) 

Antiken & Romarriket   

Österländsk historia (Asien)    



 

Afrikansk historia   

Östeuropeisk historia (forna Jugoslavien)   

Mellanöstern-historia (Israel, Palestina, Libanon, Iran, Irak)   

Medeltiden   

Renässansen   

Svensk storhetstid (1600-1700-tal)   

Industrialismen   

Revolutioner & Nationalism   

Kolonisering i världen   

Första världskriget   

Andra världskriget   

Kalla kriget   

Lokal/egen historia (Ortshistoria, släktforskning)   

Annat ämnesområde. Isf vad?   

 

5. Rangordna följande innehåll från 1 - 8 efter vilka du tycker är mest 

intressanta.  Sätt 1 för den du tycker är intressantast, 2 för den du tycker 

är näst intressantast osv. Övriga ämnesinnehållsrutor som du finner är 

mindre intressanta lämnar du tomma. 

 

Ämnesinnehåll Rangordning 

Antiken & Romarriket  

Österländsk historia (Asien)   

Afrikansk historia  

Östeuropeisk historia (forna Jugoslavien)  

Mellanöstern-historia (Israel, Palestina, Libanon, Iran, Irak)  

Medeltiden  

Renässansen  

Svensk storhetstid (1600-1700-tal)  

Industrialismen  

Revolutioner & Nationalism   

Kolonisering i världen  

Första världskriget  

Andra världskriget  

Kalla kriget  

Lokal/egen historia (Ortshistoria, släktforskning)  

 

 

6. Finns det något som du saknar i Historieämnets utbud?  

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Om du svarade ja på fråga 6, varför saknar du det? 

 

 

 

 

 

8. Varifrån upplever du att historia blir mest intressant? Rangordna från 1 

– 6 de alternativ som passar bäst (1 - 7 om du fyller i Annat). 1 är det 

alternativ som passar bäst, 2 näst bäst osv. Stämmer bara ett eller några 

av alternativen så fyller du bara i dem. 

 

Jag är inte alls intresserad av historia: 

(Gå vidare till fråga 10 om du kryssat i denna ruta) 

 

 

9. Varför upplever du att historia blir mest intressant från det val du gjort 

ovan? 

 

 

 

 

10. Rangordna vilket ämne du upplever är viktigast att få bra betyg i på 

gymnasiet. Skriv 1 för det ämne du tycker är viktigast, 2 för det näst 

viktigaste osv. Har du inte haft ämnet lämnar du fältet tomt: 

 

Ämnen Rangordning 

Svenska  

Historia  

Samhälle  

Religion  

Naturkunskap  

Idrott & Hälsa  

Övriga språk (Tyska, franska, spanska osv.)  

Matematik  

NO-ämnen (Fysik-Kemi)  

Engelska  

 

Historieförmedling Rangordning 

Internet  

Filmer  

Skolundervisning  

TV-dataspel  

Böcker  

Tidningar  

Annat. I så fall vad?  


