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ABSTRACT

The purpose of this survey is to establish pupil attitudes towards the scholarly subject of 
History and the teaching thereof to better and enhance future learning experience and 
student results. The main target group was students currently studying History A or B in 
a Swedish societal studies program at the upper secondary school level. 122 students 
partook in a questionnaire study and five students partook in interviews. The survey 
reached the result that students in general find History interesting, but mainly study it 
because they have to within the frameworks of their education. Student satisfaction with 
History teaching was found to be mostly reached, but some points of improvement were 
found.
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1 INTRODUKTION

Inledning
Som historielärare är en av de största utmaningarna jag stött på i undervisningen att 
väcka ett intresse för något som många elever gärna uppfattar som torrt, oviktigt och 
tråkigt. Det personliga intresset är en viktig drivkraft i lärprocessen. Om man förstår 
hur elever uppfattar och värderar historieämnet kan man anpassa undervisningen så 
att den blir relevant för de som ska ta del av den samtidigt som man kan uppnå 
kursmålen. Jag avser göra en studie av gymnasieelevers uppfattning av ämnet med 
en fenomenografisk vinkel. Skolverkets utvärdering (2004) visar att mer än 75 % av 
eleverna finner historia intressant, men samtidigt att 25-75% av eleverna har svaga 
kunskaper inom historieämnet och därmed svårt att nå målen (s. 74). Jag hoppas 
kunna finna en förklaring till detta i och med min undersökning.
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2 BAKGRUND

2.1 Skolverkets rapport
Nationella  utvärderingen  av  grundskolan  2003  är  namnet  på  Skolverkets  stora 
rapport  utgiven år 2004. I rapporten ingår tre delar och i denna rapport  används 
delen  med  undersökningar  av  naturorienterande  och samhällsorienterande  ämnen 
samt problemlösning, och fokus kommer ligga på historieämnet. I undersökningen 
deltog ungefär 6700 elever i årskurs nio som svarade på en enkät samt genomförde 
två uppgiftshäften (Skolverket, s. 54). 

För  historia  har  man  använt  ett  häfte  som  besvaras  i  par  och  mäter  elevernas 
förmågor att dra slutsatser av ett historiskt källmaterial.  Det andra häftet innehöll 
den största delen av uppgifterna och besvarades individuellt utan hjälpmedel. Denna 
del var avsedd att mäta elevernas historiemedvetande, källkritiska kompetens och 
deras  faktakunskaper.  Frågorna   var  dels  av flervalskaraktär,  dels  av typen  som 
kräver att eleverna själva formulerar ett svar och de var både endimensionella och 
flerdimensionella för att kunna mäta alla aspekter av elevernas kunskap (s. 56).

Undersökningens  resultat  pekar  på  att  elever  finner  undervisningen  positiv  och 
intressant samt att de tycker väl om sina lärare (s. 57f). Eleverna uttrycker en hög 
grad av intresse i de samhällsorienterande ämnena relativt andra ämnen. Samtidigt 
pekar enkäterna på att det uppstår en klyfta och totalt ca 25% av eleverna anger sig 
ointresserade, där 17% anger ointresse och 8% starkt ointresse. De elever som är 
ointresserade  upplever  mer  sällan  en  positiv  stämning  och  upplever  sig  vara 
åsidosatta av läraren, som också upplevs som oengagerande.

Elevernas resultat på uppgifterna visade över lag på dåligt tidsmedvetande. Det finns 
en  stor  osäkerhet  inför  tidpunkten  för  viktiga  händelser  (s.  72f).  Resultaten 
motsvarar  tidigare  undersökning 1992 med  ett  undantag,  medvetenheten  om när 
andra världskriget ägde rum – korrekt placering i tid nås av 80%, upp från 60%. När 
det  gäller  historiemedvetande  är  spridningen  stor:  vissa  elever  har  mycket  god 
historisk överblick medan vissa inte svarar alls. De svar som ges är till större delen 
vaga  och  otydliga  och  faller  inte  i  några  särskilda  kategorier.  Till  exempel 
efterfrågades när Sverige blev en välfärdsstat och i de fall mer specifika förklaringar 
finns utgår dessa ifrån den industriella revolutionen. Andra aspekter som tas upp är 
arbetskraftsinvandring, fredstid och förändringar i jordbruket.

I rapporten (s. 73) har man delat in elevernas svar i fyra grupper, och den första 
gruppen är de elever som visat på ett tydligt historiemedvetande. I undersökningen 
som genomfördes 1992 (Skolverket, 1993) fanns endast en elev i den här gruppen 
och även om inte någon exakt siffra anges så är det i alla fall fler elever som hamnar 
i gruppen 2003. Andra och tredje gruppen visar historiemedvetande som är skiftande 
relevant  och  irrelevant,  skiftande  explicit  och  implicit.  Den  fjärde  gruppen  är 
eleverna som inte angav något svar alls. Totalt  sett visar ungefär en tredjedel av 
eleverna ett historiemedvetande som kan tolkas att uppnå målen.   
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2.2 Reglerande styrdokument
De  styrdokument  som  reglerar  arbetet  i  skolan  är  uppdelade  på  tre  nivåer. 
Läroplansnivån styr  den övergripande verksamheten  och reglerar  ramfaktorer  för 
undervisningen. Ämnesplanen ger en översikt över vad det är tänkt att eleverna ska 
lära sig och syftet  med ämnet.  Inom varje ämne finns flera  kurser och för varje 
enskild  kurs  finns  en  kursplan  som  innehåller  mål  och  betygskriterier.  Då 
föreliggande  studie  behandlar  undervisning  påkallas  en  kort  genomgång  av 
respektive dokument.

Relevant läroplan för den här rapporten är den man arbetar efter i gymnasieskolan: 
Läroplan  för  de  frivilliga  skolformerna  Lpf  94  (Skolverket,  2006),  hädanefter 
angiven  som  Lpf  94.  Dokumentet  anger  övergripande  mål  och  villkor  för 
undervisningen  på  gymnasieskolan,  gymnasiesärskolan,  den  kommunala 
vuxenutbildningen,  statens  skolor  för  vuxna  och  vuxenutbildningen  för 
utvecklingsstörda. Lpf 94 är uppdelad i »mål att sträva mot« och »mål att uppnå«. 
Strävansmålen är idealmål som det inte gör så mycket om man inte uppnår – tanken 
är att de ska ge en vision för arbetet när det fungerar felfritt och som allra bäst. Det 
handlar om personliga erfarenheter och egenskaper, såsom att utveckla insikt i sitt 
eget sätt att lära eller en tilltro till sina förmågor. Uppnåendemålen är däremot av 
striktare  karaktär.  Det  är  skolans  ansvar  att  tillse  att  elever  som  slutför  ett 
studieprogram hos dem har uppnått samtliga dessa mål. 

Exempel på uppnåendemål är att man ska kunna uttrycka sig i tal och skrift så att 
språket fungerar för fortsatta studier, i yrkes-, samhälls- och vardagslivet eller att 
man kan lösa matematiska problem av betydelse för yrkes- och vardagsliv. I Lpf 94 
finns även riktlinjer för hur betygssättning och bedömning ska gå till, vad för ansvar 
personalen på skolorna har kontra rektors ansvar och elevers rätt till inflytande. Lpf 
94 är ett lättillgängligt sjuttonsidigt dokument med färre än fem tusen ord som går 
att  få  tag  på  via  Skolverkets  hemsida.  Fullständig  webadress  för  att  komma  åt 
dokumentet återfinns i referenslistan. 

Ämnesplanen  i  historia  är  ett  dokument  utgivet  av  Skolverket  (okänt  årtal,  se 
referenslistan).  Det  presenterar  på  ett  övergripande  sätt  vad  som  ska  ingå  i 
undervisningen och vad det är tänkt att eleverna ska lära sig samt syftet med ämnet. 
I stora drag kan syftet beskrivas vara väckandet av elevens historiemedvetande men 
även att ge allmänna färdigheter.  Exempel som ges i dokumentet är att stimulera 
elevernas nyfikenhet och lust att förstå sin omvärld för att ge insikt om det egna 
kulturarvet, eller att utveckla ett kritiskt tänkande och analytiskt betraktelsesätt för 
att  kunna förstå och förklara samhället.  Det går att  se en tydlig koppling mellan 
historien  och  nutiden  i  ämnesplanen.  Även  här  återfinns  strävansmål  men  inga 
uppnåendemål – dessa finns istället i de enskilda kursplanerna. Strävansmålen är till 
exempel  att  eleven  ska  utveckla  en  trygg  demokratisk  identitet  baserad  på  det 
historiska  arvet,  eller  att  eleven  tillägnar  sig  insikter  om  kulturarvets  skiftande 
innehåll för olika människor och nationella minoriteter. Historia A beskrivs som en 
påbyggnadskurs  för  grundskolans  kurs.  Den  är  avsedd  att  ge  sammanhang  och 
bakgrund för hela historien men lämnar ändå utrymme att göra nedslag vid särskilt 
betydelsefulla epoker utifrån elevernas intressen. 
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Exempel på uppnåendemål i kursplanen för Historia A (Skolverket, 2000:1) är att 
eleven skall  känna till  grundläggande drag i  den  historiska utvecklingen eller  att 
eleven skall kunna diskutera några av dagens händelser ur ett historiskt perspektiv. 
Kursplanen innehåller  i  övrigt  betygskriterier  för  de tre  betygsstegen G, VG och 
MVG.

Historia B bygger på Historia A och ska vara anpassad efter elevens studieinriktning 
(Skolverket, 2000:2). Elevens självständiga och kritiska förmåga ska ökas med hjälp 
av  fördjupnings-  och  temaarbeten.  Historiestudierna  breddas  genom komparativa 
studier över tid och rum. Uppnåendemål för Historia B är till  exempel att eleven 
skall kunna visa hur olika slags historiesyn ger olika historiska bilder eller att eleven 
skall kunna visa på källkritiska komplikationer i beskrivningar av både dagsaktuella 
och historiska händelser.

2.3 Historieämnets didaktik
Historiedidaktik  kan  kort  sammanfattas  som en systematik  eller  teori  kring  vårt 
förhållande  med  historien,  som  bland  annat  inkluderar  historieundervisning, 
historiemedvetande  och  historiebruk.  Att  definiera  begreppet  historiedidaktik  är 
dock  hart  när  omöjligt  –  det  betyder  väldigt  olika  saker  beroende  på  vilken 
kultursfär  man  tillhör,  även  hos  länder  som  i  övrigt  är  relativt  lika,  såsom 
Storbritannien  eller  Tyskland  (Karlegärd  &  Karlsson,  1997,  s.  5f). 
Historieundervisningen, historiemedvetandet och historisk forskning har kommit så 
pass  olika  långt  att  ingen  allmänt  vedertagen  definition  existerar.  I  Sverige  har 
didaktiken tagit metodikens plats och i den nordiska historiedidaktiska traditionen 
har sedan 1970-tales slut ett verk dominerat: »Historieundervisningsteori« av Sven 
Sødring Jensen (a.a, s. 8). Den har dock enligt Karlegärd och Karlsson hunnit bli 
föråldrad, på grund av utveckling av både samhället och historievetenskapen samt 
den historiedidaktiska forskningen. Författarna gör inga anspråk på att skapa ett verk 
att  ersätta  Sødring  Jensens  verk  utan  tar  med  historiedidaktikens  korta  formella 
historia  avstamp  i  underliggande  teman:  Historiedidaktikens  nyligen  framväxta 
separation  och  därmed  förhållande  med  historievetenskapen,  reflektioner  kring 
historiemedvetandets natur och funktion samt den politiska roll historia kan och bör 
spela idag (s. 9-11).

Att  studera  historiedidaktik  ur  ett  bredare,  samhälleligt  perspektiv  är  något  som 
Karlegärd och Karlsson (1997) rör vid endast flyktigt. Karlsson och Zander (2004, s. 
13) kommenterar att detta blivit en ständigt ökande trend med hänvisning till »det 
senaste dryga decenniets turbulenta samhällsutveckling«. Exakt vad som åsyftas är 
inte  klart,  men  efterdyningarna  av  Berlinmurens  fall  kan  ses  med  konflikter  i 
Kaukasus och på Balkan. Äldre konflikter med lägre intensitet fortsätter  i Palestina 
och  den  mexikanska  delstaten  Chiapas  under  den  tidsperiod  författarna  anger  – 
samtliga med en tydlig historisk koppling. Karlsson och Zander säger kort och gott 
att »hela samhället har didaktiserats«, och med detta menar de att historiebruk och 
skillnader i historiemedvetande fått en roll även hos vanliga människor men också i 
den akademiska världen. Samtidigt drar de slutsatsen att det kvarstår ett behov av att 
undersöka  historieämnets  villkor  i  utbildningsväsendet.  De  önskar  med  sin  bok 
komplettera de källtyper som används inom historieundervisningen med till exempel 
filmer,  konst  och  romaner  (Karlsson  &  Zander,  s.  14).  Med  detta  verk  kan 
konstateras  att  historiedidaktiken  fått  en  definierad  grund  och  stå  på  samt  att 
forskningstraditioner  börjat  utvecklas  –  så  till  den  grad  att  Bengt  Schüllerqvist 
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författade  en  översikt  av  den  svenska  historiedidaktiska  forskningen  som 
Vetenskapsrådet gav ut 2005, mer om denna i avsnittet om tidigare forskning.

Historieundervisningens form och innehåll består av ett antal olika dimensioner – 
den  ämnesteoretiska,  den  politiska,  den  ämnesdidaktiska  och  den  pedagogiska 
(Hermansson  Adler,  2009,  s.  13).  Den  ämnesteoretiska  dimensionen  innehåller 
synen  på  historieämnet  i  historievetenskapen.  Den  akademiska  forskning  som 
bedrivs  inom  historia  är  vad  undervisningen  baseras  på  (s.  15f).  Alltså  är 
historieämnet  inte  statiskt  utan  ändras  när  man  gör  nya  upptäckter  eller 
omtolkningar. Således definierar Hermansson Adler det akademiska ämnet historia 
som »det som universiteten förmedlar i sin forskning och undervisning«.

Den politiska dimensionen innehåller  de nationella  och lokala  styrdokument som 
lärarna har att rätta sig efter. Detta kallas för ramfaktorer eftersom de i stort avgör 
ramen för undervisningen (Hermansson Adler, s. 41). Andra ramfaktorer är saker 
såsom klasstorlek,  tillgängliga  klassrum eller  elevsammansättning  i  klassen.  Den 
svenska staten har länge ägnat sig åt påverkansarbete genom att styra ramarna för 
undervisning. Från att ha varit ett verktyg för att fostra en nationalistisk anda hos 
den  svenska  ungdomen  spelar  historieämnet  idag  tillsammans  med 
samhällskunskapen  en  demokratifostrande  roll  (Hermansson  Adler,  56ff,  60). 
Samhällets  värdegrund  är  också  skolans  värdegrund  och  den  sätter  ramarna  för 
skoldemokratin och elevinflytandet. Olika aspekter av värdegrunden representeras i 
de  olika  skolämnena,  och  historieundervisningen  kan  förslagsvis  tillhandahålla 
historiska exempel på olika samhällsvärdens tillkomst, utveckling och tillämpning 
(Hermansson Adler, s. 64).

Den ämnesdidaktiska dimensionen har haft fotfäste sedan slutet av 1980-talet. Innan 
detta innehöll lärarutbildningen en ämnesmetodik – praktiska metoder utan egentlig 
systematisk teoretisk grund (Hermansson Adler,  s.  66). Inom denna dimensionen 
ryms selektionsfrågan, alltså vad vi ska fokusera på. Det finns inte tid för någon att 
studera varje enskild händelse för varje enskild person genom hela historien, så av 
nöd är urval ett måste. Där ryms också kommunikationsfrågan – vilken metod skall 
det utvalda stoffet läras ut med? – på vilken svaret ibland är självklart, ibland till 
synes omöjlig. Sist, men absolut inte minst, ryms legitimitetsfrågan. Varför bedriver 
vi den historieundervisning som vi gör (Hermansson Adler, s. 66)? Kanske den allra 
viktigaste frågan av de tre, i alla fall i förhållandet lärare – elev. De tre didaktiska 
grundfrågorna  är  alltså:  Vad,  hur,  och  varför.  Svaren  är  sällan  lika  tydliga  eller 
givna. Lärarens erfarenhet och kompetens är tillsammans med elevernas bakgrund 
och behov avgörande eftersom varje situation är unik (Hermansson Adler, s. 67).
Den  pedagogiska  dimensionen  innehåller  de  olika  teorierna  om  inlärning.  John 
Deweys  progressiva  pedagogik,  Lev  Vygotskys  teori  om  det  sociokulturella 
perspektivet, Ference Martons fenomenografiska ansats som inspirerat delar av det 
här  arbetet  och  Pierre  Bourdieus  teori  om  det  kulturella  kapitalet  är  särskilt 
applicerbara på historiedidaktiken (Hermansson Adler, s. 28). Hur dessa teorier mer 
konkret materialiseras i historieundervisningen kommer jag inte närmare gå in på då 
de mer allmänna teorierna om inlärning inte ligger tillräckligt nära undersökningens 
syfte.  För  vidare  studier  av  detta  perspektiv  rekommenderas  dock  del  två  av 
Hermansson Adlers bok (s. 81-228).
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2.4 Tidigare forskning
Hansson  (2010) undersöker  historieintresse  kontra  innehållet  i 
historieundervisningen  hos  både  lärare  och  elever.  Elever  uttrycker  i 
undersökningen  intresse  för  historisk  film  och  museum,  och  att 
nittonhundratalshistoria  är  innehållet  de  föredrar.  Hansson  finner  att  lärares 
personliga  intresse  är  avgörande  för  undervisningens  innehåll,  och  även  lärarna 
anger  ämnen  från  nittonhundratalet  som intressanta.  Innehållet  påverkas  mer  av 
svensk historiekultur än av kursplanen, och lärarna anger att spännande händelser 
som beskrivs i böcker och filmer påverkar deras intresse.

Sture Långström (1997) disputerade 1997 med sin avhandling i vilken han kritiskt 
granskar efterkrigstidens  läroböcker.  Han finner  kvaliteten  genomgående låg och 
kritiserar  exempelvis  bristen  på  gemensam didaktisk  syn  hos  olika  författare  till 
samma bok vilket ger ett splittrat intryck. 

Nanny Hartsmar (2001) är författare till en avhandling som undersökte yngre barns 
historiemedvetande och tidsförståelse. Hon fann inkonsekvenser i måldokumenten i 
det att små barn arbetar med det största tidsperspektiven och att detta rimmar illa 
med  rådande  pedagogisk  praxis.  Resultatet  blir  att  elevernas  bild  blir  en 
»forntidsgröt«.

Ola Halldén (2002) hade under lång tid en stor utgivning av texter om undervisning 
och lärande i  historia.  En artikel,  »Om att  förstå,  missförstå och inte  förstå.  Ett  
intentionellt  perspektiv  på  inlärningssituationen«,  kritiserar  forskningstraditionen 
inom fältet. I samband med detta gjorde han en klassrumsstudie av hur ny kunskap 
tillförs redan etablerade ramar hos eleverna. Halldén fann att undervisningsobjektet 
var oklart och att många elever efter lektionen inte kunde visa på att de införskaffat 
den kunskap läraren avsett.

Vad  gäller  uppsatser  på  C-nivå  (examensarbete)  har  jag  funnit  Bergfors  (2008), 
Pettersson och Vikberg (2002) samt Fahlgren (2005). Bergfors behandlar i princip 
samma  frågeställningar  som  jag  själv  men  ur  ett 
genus/utbildningsbakgrundsteoretiskt  perspektiv.  Pettersson  och  Vikberg  har  ett 
tydligt  könsperspektiv  och  undersöker  även  vad  som  anses  vara  mans-  eller 
kvinnoämnen.  Båda uppsatserna kommer fram till  att  det finns en väsensskillnad 
mellan  pojkars  och  flickors  historiaintresse  och  därmed  inställning  till  ämnet. 
Fahlgren gjorde en studie av elevers attityd inför ämnet och fann att de, tvärtemot 
hans hypotes, hade en positiv attityd.

Schüllerqvist  (2005) är  redaktör  för  en  av Vetenskapsrådet  utgiven  rapport  med 
namn »Svensk historiedidaktisk forskning«. I denna går han igenom till exempel den 
svenska  historiedidaktiska  forskningens  historia,  vilka  frågeställningar  den  har 
behandlat och hur den har bedrivits i förhållande till lärarutbildningen (kapitel 2, 3, 
4). Några av dessa behandlar elevers tidsuppfattning.  Han rör även kortfattat  vid 
teman i den internationella forskningen (kapitel 5).

KG  Hammarlund  (2009)  är  ett  konferensbidrag  till  NOFA  2  –  Fagdidaktig  i 
bevægelse  som  är  refereegranskat.  Artikeln  innehåller   en  sammanfattning  av 
resultat-  och  attitydundersökningar  kring  historieämnet.  Artikeln  refererar  till 
Skolverkets  undersökning  (2004),  ovanstående  avhandling  av  Hartsmar  samt  en 
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undersökning  av  Alexandersson  och  Runesson  som  behandlar  elevers  bruk  av 
internet  i  samhällsorienterande  ämnen.  Med  detta  som  bakgrund  ifrågasätts  om 
läroplanerna och kursplanernas mål verkligen uppnås. En ny arbetsform i form av ett 
pilotprojekt  i  Halland beskrivs,  och detta  projekt  mottogs  positivt  av  deltagande 
lärare och elever.

»Thinking and feeling« av Chris Husbands och Anna Pendry är ett kapitel i boken 
»Issues  in  History  Teaching«  (Arthur  &  Phillips,  2000)  som  behandlar  elevers 
förutfattade meningar om det förflutna. Arbetet behandlar yngre elever än de som är 
objekt  för  min  studie.  Resultatet  pekar  mot  att  yngre  barn  som  ska  behandla 
skeenden som är längre än deras egen livstid har stora problem med att hantera och 
utforska  komplext  material.  Politiska  och  religiösa  idéer  som  i  det  moderna 
samhället anses helt obegripliga ska behandlas av elever som inte ens har tillräckligt 
bra  grepp  om  dagens  politiska  system  och  religiösa  dogmer,  vilket  leder  till 
missförstånd och förvirring hos eleverna.  Deras beskrivningar av historien färgas 
starkt av deras egna uppfattningar om exempelvis familjeliv och egna attityder för 
att kunna fylla ut kunskapsluckor.

I övrigt har jag inte hittat några svenska undersökningar av elevers inställning till  
historia i doktors- eller licentiatavhandlingar, tidskriftsartiklar eller andra uppsatser. 
Däremot finns det gällande till exempel idrott och hälsa, matematik och språk (i hög 
grad inriktat på grammatik) i rätt så stor utsträckning.

Utomlands är ämnet något bättre efterforskat, och jag har från Storbritannien hittat 
tre relevanta undersökningar av Robert Harris och Terry Haydn: »Pupil perspectives  
on the purposes and benefits of studying history in high school: a view from the UK  
«  (2010).  Denna  undersökning  liknar  min  och  kan  användas  för  att  få  ett 
internationellt perspektiv på studien: brittiska barns historiemedvetande är eventuellt 
väsensskilt från de svenskas. Harris och Haydn kommer fram till att andelen elever 
som finner historieämnet användbart har vänts om från tidigare undersökning 1967 – 
då ansåg 29% av eleverna att det var användbart, 2005 när anförd studie gjordes var 
det istället 69.3%.

Vidare, »Children’s ideas about what it means ‘to get better’ at History: a view  
from the UK« (2009) behandlar färdigheter inom historieämnet och hur barn yngre 
än de som är mål för min studie tänker kring detta. Studiens resultat är att elever i 
låg utsträckning kunde redogöra för progression inom historieämnet i enlighet med 
den nationella läroplan som lanserats.

Slutligen,  »'30% is not  bad considering ...'  Factors  influencing pupil  take-up of  
history post Key Stage 3: an exploratory enquiry«  (2009) är en undersökning om 
elevers vilja att studera historieämnet efter Key Stage 3, det vill säga motsvarande 
ungefär svenskt högstadium. Studien visar att visst ansvar finns hos institutionerna, 
som är dåliga på att förmedla fördelar med fortsatta historiestudier samt i vissa fall  
avråder  duktiga  studenter  från  vidare  studier  och  rekommenderar  ’vocational 
courses’, (ung. yrkesutbildningar) istället .

»A Comparative Study of History Interests between American and Chinese College  
Students« av Yong-jun Dan, Xia-bo She och William Lan är som namnet antyder en 
komparativ  jämförelse  mellan  historieintresset  hos  elever  i  motsvarande 
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utbildningsform i USA och Kina. Kinesiska elever uppvisar ett större intresse för 
ämnet än deras amerikanska motpart. Författarna till studien bedömer att detta beror 
på USA:s korta  historia  jämfört  med Kinas långa.  En kort  jämförelse med mina 
resultat  kan  därmed  bli  intressant  då  Sverige  hamnar  lite  mittemellan  när  det 
kommer till statsbildningens ålder.
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3 PROBLEM

3.1 Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är att utröna hur elever uppfattar historieämnet och hur de värderar 
historieämnets  vikt  både  för  dem  personligen  och  för  samhället  i  stort.  Mina 
frågeställningar inför detta arbete blir: 

• Hur uppfattar eleverna historieämnet?
• Hur värderar eleverna vikten av historievetenskapligt kunnande?
• Vilka egenskaper ser eleverna hos historieämnet? 
• Vilka egenskaper ser eleverna hos en person med god kompetens i ämnet?
• Hur skulle eleverna vilja att undervisningen såg ut, och med vilket innehåll?

Studien är avsedd att behandla en bred bild av elevernas uppfattning och inkluderar 
hela deras skolgång. Ett delsyfte med studien är att försöka påvisa samband mellan 
faktorer för att få djupare förståelse av elevernas uppfattningar.

3.2 Hypotes
Jag vill anlägga en hypotes inför arbetet baserat på resultaten av tidigare forskning – 
jag  tror  att  eleverna  generellt  värderar  historieämnet  högt  men  värderar 
historieundervisningen lågt. Eleverna anser nog att samhället kan och bör lära sig av 
historien, men inte närmare hur detta skall gå till eller vilket stoff det är vi skall lära 
oss av. Intresset för historieämnet bedöms väckas i tidig ålder.
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4 METOD

4.1 Urval och avgränsningar
Målgruppen för studien är gymnasieelever som läser Historia A eller Historia B på 
gymnasiet. För enkätstudien söktes kontakt via e-post med lärare i historia som hade 
kontaktuppgifter  upplagda  på  respektive  skolas  hemsida  och  med  förfrågan 
bifogades  ett  informationsbrev  om  undersökningen  samt  själva  enkäten. 
Intervjupersonerna  söktes  via  personliga  kanaler  och  tillfrågades  direkt  om 
deltagande  via  mobiltelefon,  sociala  medier  eller  via  bekanta.  Målgruppen  är 
densamma för både enkätundersökningen och intervjuerna.

Det urval som gjorts är enligt ovan är alltså gymnasieelever som läser Historia A 
eller  Historia  B på samhällsprogrammet  med anledning av att  endast  lärare som 
undervisar  på  samhällsprogrammet  svarade  på  förfrågan om deltagande  samt  att 
endast elever på samhällsprogrammet kunde rekryteras till intervjuundersökningen. 
Studien är genomförd i en medelstor stad i sydsverige. På orten finns två skolor som 
erbjuder samhällsprogrammet och på dessa fanns år 2009 736 elever (Skolverkets 
databas  SIRIS)  som  studerade  på  det  aktuella  programmet  fördelade  över  en 
kommunal  gymnasieskola  (575  stycken)  och  en  fristående  skola  (161  stycken). 
Enkäten är avsedd att genomföras med hela klasser i taget och företrädesvis på deras 
historietimmar. Detta för att få ett brett urval med så många närvarande elever som 
möjligt. Detta leder dock till  en risk att de elever med hög frånvaro inte finns på 
plats  när  enkäten  genomförs  och  att  denna  elevgrupp  inte  representeras  i 
undersökningens resultat. Studien är avgränsad till elever som faktiskt läser historia 
på gymnasienivå eftersom resultatet av studien är tänkt att användas för att förbättra 
undervisningen där i första hand.

4.2 Metodval
Undersökningen är uppdelad i två delar. Jag har valt att bruka en enkät för första 
delen av min undersökning, och denna enkät kommer vara kvantitativ utformad, och 
avsedd att sammanställas och visualiseras. Denna del handlar främst om de två första 
frågeställningarna. När det gäller att undersöka en grupps generella attityd gällande 
något, vilket är ett av målen med denna studie, passar kvalitativ metod bäst. Trost 
skriver i Enkätboken (2001, s. 2) att »Är jag intresserad av att kunna säga att ett visst 
antal procent av befolkningen tycker på det ena eller andra sättet skall jag göra en 
kvantitativ studie«. Skolverkets (2004) siffra på att 77% av eleverna är intresserade 
av historia är väl förankrad och jag har ingen anledning att tro att min studie kommer 
visa ett kraftigt avvikande resultat om jag inte gör ett skevt urval. Jag har även valt 
att inkludera fler frågor för att bredda bilden av elevers uppfattning av historieämnet 
främst  ur  ett  nytto-  och  framtidsperspektiv.  De  frågor  som  finns  med  på 
enkätblanketten har utformats särskilt med reliabilitet och validitet i åtanke. De är 
slutna, entydiga och har en gemensam skala. Det finns ett litet tolkningsutrymme i 
varje  påstående  vilket  är  nästan  omöjligt  att  komma  ifrån  om  man  inte  vill 
specificera  allting  i  otrolig  detalj  men  eftersom  undersökningen  avser  finna  en 
generell, bred bild av elevernas uppfattning anses det inte avgörande om eleverna i 
exempelvis  begreppet  »högre  studier«  tolkar  in  högskola,  universitet  eller 
gymnasium.  Oavsett  vad  respondenten  tolkar  in  och  sedan  svarar  får  vi  en 
fingervisning om hur denne värderar  nyttan  av historiekunskaper  för  att  klara  av 
akademiska förehavanden.
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Enkäten  består  av  fram  och  baksida  på  ett  A4-blad.  Enkäten  inleds  med  en 
tvåvalsfråga  där  respondenten  anger  kön  och  fortsätter  med  23  påståenden  som 
respondenterna skall ange grad av medhåll för. Skalan är 1-7 och på enkäten finns 
även en förklaring av varje steg i  skalan i  beskrivande form för att  förenkla och 
undvika  missuppfattningar.  Svarsalternativ  för  »Vet  ej«  och  »Ingen  åsikt«  finns 
även. Detta ger tre möjligheter att låta bli att gradera påståendet, ovan nämnda två 
samt att helt låta bli att svara på frågan. Enkäten finns med sist i arbetet som bilaga 1.

En statistisk analys kommer genomföras på enkätsvaren. Korrelationer mellan vissa 
svar  hoppas  kunna  erbjuda  en  bredare  bild  och/eller  en  djupare  förståelse  för 
elevernas uppfattning. Eftersom enkäten inte är graderad eller har någon poängskala 
utan istället  i  praktiken sju olika svarsalternativ  och tre  »icke-svar« kommer inte 
medeltal  eller  standardavvikelse  beaktas  särskilt.  Undersökningen  fokuserar  på 
Pearsonkorrelationer  som  är  starkare  än  .300  eller  -.300  och  har  en  statistisk 
signifikans på som högst 5%. Korrelationsvärdet är på en skala mellan -1 och +1, där 
+1 representerar  en  fullständig  positiv  korrelation,  det  vill  säga  att  svaren  på de 
frågor som jämförts överensstämmer helt, och -1 representerar en fullständig negativ 
korrelation, det vill säga att svaren skiljer sig helt. En korrelation på 0 visar inget 
samband åt ena eller andra hållet. Statistisk signifikans illustrerar hur stor chans det 
är att ett visst resultat beror på slumpen. För detta arbete har 5% valts, vilket innebär 
att  resultat  med  högre  statistisk  signifikans  än  5% anses  bero  på  slumpen  och i 
princip bortses ifrån. Den statistiska analysen är genomförd i programvaran SPSS 
version 19, i vilken en pivottabell framställdes för avläsning.

Den  andra  delen  av  undersökningen  kommer  vara  kvalitativt  utformad  genom 
intervjuer och söker finna svar på de tre resterande frågeställningarna. Trost (2001, s. 
22) skriver att »Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors 
sätt  att  resonera  eller  reagera,  eller  av  att  särskilja  eller  urskilja  varierande 
handlingsmönster,  är  en  kvalitativ  studie  rimlig«.  Således  är  kvalitativ  metod 
användbar  för  att  få  svar  på  mina  resterande  frågeställningar  angående  vilka 
egenskaper eleverna uppfattar att historieämnet och en god historiker har.

Intervjuerna  är  öppet  utformade  eftersom  informationen  studien  är  ute  efter  är 
»vilken mening och innebörd en individ ger ett fenomen som intervjuaren intresserar 
sig för« (Lantz, 2007, s. 30). Intervjupersonen är den som får definiera och avgränsa 
fenomenet, vilket leder till att intervjuerna kan bli avsevärt olika. Undersökningen 
har enbart pretentionen att hitta kategorier av elevers uppfattning av historieämnet 
och om dessa kategorier blir varierande bidrar det till en bredare bild. Det finns dock 
initialt ett potentiellt problem: Att eleverna inte kan tillräckligt mycket historia för 
att  bedöma vad en person med god historisk kompetens  innehar  för egenskaper. 
Harris och Haydn (2009) problematiserar detta i sin studie av elevers syn på att bli 
bättre på historia och finner att eleverna saknar verktyg för att bedöma progression i 
historieämnet. Därför bör studien för optimalt användbar data inrikta sig på elever 
som är antingen i slutet av kursen Historia A, eller  i pågående studier av kursen 
Historia B. Det lämnar inga garantier, men eleverna har i alla fall i detta stadium 
genomgått en stor del av den historieundervisning som de kommer att ta del av och 
som studien avser skapa större förståelse för.

Forskningsmetoden  fenomenografi  har  jag  valt  för  den  kvalitativa  delen  av 
undersökningen, för att kunna etablera vad det är som gör att elever är intresserad av 
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historia men har förhållandevis svaga kunskaper. Det verkar finnas en diskrepans 
mellan undervisningens innehåll  eller  kvalitet  och det upplevda intresseobjektet  i 
historieämnet. Genom att efterfråga elevernas uppfattning av ÄR-värden och BÖR-
värden  för  historieundervisningen  borde  det  gå  att  etablera  i  vilken  riktning 
historieundervisningen bör röra sig för att eventuellt öka elevernas kunskapsintag. 
Öppna frågor ger en möjlighet för oss att upptäcka kategorier (Bowden, 2000, s. 19) 
av elever och genom en analys av dessa kan vi öka vår förståelse för hur elever  
uppfattar historieämnet.

Fenomenografi utgår ifrån subjektivistiska antaganden – världen är konstruerad på 
ett visst sätt, och man avser undersöka hur olika människor uppfattar den. Metoden 
används överlägset vanligast med intervjuer som datainsamlingsinstrument men är 
applicerbar på fenomenografisk data inhämtad på andra sätt (Bowden, 2000, s. 19).

4.3 Etiska spörsmål
Frågorna i enkäten är inte av personlig karaktär och graden av anonymitet är hög. 
Data  kommer  inte  behandlas  eller  sammanställas  utifrån  vilken  klass  eller  skola 
enkäten genomförts på och därmed kommer svaren inte gå att härleda till  person 
eller organisation. Risken för skada eller obehag för respondenterna eller personer 
med anknytning till respondenterna bör därmed vara minimerad.

Data  insamlat  via  intervjuer  spelas  in  för  transkribering.  När  detta  är  gjort 
anonymiseras  svaren  helt  gällande  ålder,  kön  och  namn.  Att  uppnå  fullständig 
anonymitet  är ändock svårare då ett lägre antal  respondenter finnes och personer 
runt respondenten kan känna till att denne deltagit i undersökningen. Frågorna är av 
sådan karaktär  att  känsliga uppgifter  som skulle  kunna identifiera  enskild person 
eller organisation inte bör förekomma och i intervjusituationen lades särskild vikt 
vid  att  uppmuntra  generella  beskrivningar  istället  för  specifika.  I  de  fall  dylik 
information  ändå  framkom  via  exempelvis  exempel  på  erfarenheter  som 
intervjupersonen gav anonymiserades även den informationen.
Studiens  syfte  är  att  utröna  intervjupersonernas  uppfattning  om  fenomenet 
historieämnet, och bara delvis att utvärdera den undervisning de fått. Därmed bör 
risken för skada eller obehag för intervjupersonerna eller personer med anknytning 
till intervjupersonerna vara låg.

4.4 Metodkritik
Data inhämtat via undersökning av surveytyp är inte av experimentkaraktär. De har 
inte isolerade variabler som kan testas obereoende av varandra. Eftersom variablerna 
inte kontrolleras ordentligt är undersökningens vetenskaplighet möjlig att ifrågasätta 
(Aldridge & Levine, 2001) . Därför gäller det att vara medveten om att det resultat 
som nås aldrig kan påvisa kausalitet, bara korrelation. Målet med studien är istället 
material  som  kan  inspirera  till  hypoteser,  som  i  sig  kan  vetenskapligt  testas  i 
experimentform eller vidare kvalitativa studier av området.

Undersökningar av surveytyp  är också atomistiska:  gruppen ses som summan av 
dess delar och inget mer. Aldridge använder religiositet som exempel – om vi vill 
undersöka religiositeten hos ett samhälle, får vi ett användbart svar om vi frågar ett 
urval av befolkningen om deras religiösa tro och handlande? Istället föreslås att vi 
tittar på religionens påverkan på företagsetik, lagstiftning, utbildningsväsende och 
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på den politiska processen.  Ett  samhälle  kan alltså  vara sekulariserat  i  stor grad, 
även om en stor del av befolkningen anger att de har en religiös tro (Aldridge & 
Levine 2001, s. 12f). Genom att kombinera kvantitativ metod med kvalitativ i den 
här undersökningen kan en mer heltäckande bild tecknas.

Avslutningsvis  finns problematiken med socialt  tryck  – en elev  kanske inte  vill, 
oavsett  hur  anonym  denne  är,  erkänna  i  en  enkätundersökning  eller  intervju  att 
denne  är  ointresserad  av  historia.  Detta  tryck  kan  komma  både  från  samhället, 
elevernas  lärare,  föräldrar,  klasskamrater  eller  från  forskaren  själv  (Aldridge  & 
Levine,  2001  s.  14).  Frågornas  utformning  är  såklart  central  för  en  lyckad 
datainsamling oavsett vad enkäten handlar om, men extra försiktighet har beaktats 
gällande just denna problematik.

De  förklarande  meningar  som  finns  angivna  vid  varje  svarsalternativ  på 
enkätblanketten är gjorda så tydliga de går. Dock har svarsalternativen »Håller till 
viss del inte med« och »Håller med till viss del« liknande innebörd. När enkäten 
presenterades för respondenterna angavs dock tydligt att det handlade om en skala 
för bedömning och det bör inte förekommit några tvivel om att svarsalternativet »5« 
angav en högre grad  av medhåll  än svarsalternativet  »3«.  Avsikten  har  varit  att 
svarsalternativet »4« ska representera en uppfattning av 50/50, »3« en fördelning av 
60/40 till  fördel för icke-medhåll  samt »5« en fördelning av 40/60 till  fördel för 
medhåll.  Detta förtydligande med procent som exempel gjordes dock aldrig inför 
respondenterna.

Upplösningen  på  skalan  i  sju  steg  kan  vara  en  aning  för  hög,  då  de  relevanta 
slutsatserna  antagligen  mest  går  att  dra  från  olika  kategorier  av  svar:  Ovanför 
neutral,  under  neutral,  neutral,  samt  de  tre  olika  icke-svaren.  I  föreliggande 
undersökning har dock den högre upplösningen givit meningsfulla resultat där man 
sett en stor andel av svar antingen i svaren »5« eller »6« vilket ger bättre förståelse  
för elevernas svar.

4.5 Genomförande

4.5.1 Enkätundersökningen

De  totalt  fyra  lärare  som svarade  positivt  på  förfrågan  om deltagande  arbetade 
samtliga på den kommunala skolan och besöktes i sina klassrum på en lektion då de 
normalt undervisade i historia med undantag för en klass. Denna klass läste dock 
historia,  men under en annan lärare än den som svarat,  vilken var deras lärare i 
samhällskunskap.

Varje besök gick till på samma sätt. Läraren introducerade kort undersökaren eller 
hade  på  förhand  informerat  om  att  enkäten  skulle  genomföras.  Undersökaren 
informerade därefter klassen om studiens syfte,  deltagandets frivillighet,  enkätens 
icke-personliga  och  anonyma  karaktär  samt  övriga  etiska  betänkanden.  Därefter 
delades  ett  exemplar  av  enkäten  ut  till  varje  närvarande  elev  och  eleverna 
informerades om att de kan tacka nej till enkäten direkt och slippa få den tilldelad 
alternativt ta emot den men lämna tillbaka den helt obesvarad för att exkluderas från 
undersökningen.
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Efter genomförandet som i regel tog cirka fem minuter samlades enkäterna in igen 
och blandades hastigt inför elevernas ögon så att inget tvivel om svarens ospårbarhet 
skulle finnas. När ett nytt besök gjorts blandades de nya enkäterna som samlats in 
med tidigare  insamlade  enkäter.  Under  inmatningen av data  gavs  varje enkät  ett 
case-nummer för att kunna kontrollera eventuella resultat som extremt avviker (s.k. 
»outliers«) eller eventuella slarvfel vid inmatningen.

Utfall

122 deltagande respondenter uppnåddes efter att enkäten genomförts i fem klasser, 
samtliga  från den kommunala  skolan.  Detta  motsvarar  16.5% av målgruppen.  80 
respondenter angav att de var kvinnor och 62 angav att de var män. Totalt tre av 
eleverna som var närvarande när enkäten genomfördes valde att lämna tillbaka den 
helt  utan svar och dessa inkluderas inte i undersökningen enligt vad som tidigare 
informerats. Ingen elev valde att tacka omedelbart nej till att delta i undersökningen. 
Två av de fem besökta klasserna läste Historia B, övriga Historia A. De klasser som 
läste  Historia  B  bestod  av  tredjeårsstudenter,  samtliga  övriga  deltagande  var 
andraårsstudenter.

4.5.2 Intervjuundersökningen
Målgruppen var för intervjuerna densamma som för enkäterna. Urvalet är baserat på 
frivillighet, möjlighet och intresse att delta i studien. Kontakt med en av deltagarna 
togs  via  en  av deltagarens  f.d.  lärare  som undersökaren  var  bekant  med.  Denna 
deltagande  tog  sedan  kontakt  med  sin  klass  och  rekryterade  två  andra 
intervjupersoner. De övriga två deltagarna rekryterades i samband med att enkäten 
genomfördes i deras klass. Eleverna intervjuades i ett mindre arbetsrum på skolan 
där de gick. De tre förstnämnda eleverna gick första året på samhällsprogrammet 
med inriktning media och de två andra gick andra året på samhällsprogrammet med 
inriktning  idrott.  Fyra  var  flickor  och  en  var  pojke.  Intervjuerna  spelades  in  på 
diktafon  och  transkriberades  ordagrant  med  undantag  för  fyllnadsljud  av  typen 
»ehm«,  »uh« eller »eeh«. Intervjuerna analyserades efter de transkriberats. De fem 
frågeställningar  som  arbetet  vilar  på  användes  för  att  hitta  kategorier  av  svar. 
Elevernas  svar  redovisas  i  enlighet  med  frågeställningarna  i  »Resultat«  nedan. 
Intervjupersonerna har tilldelats en slumpmässig bokstav för att särskilja dem.

Utfall

Sex intervjupersoner bokades in för intervju.  En intervjuperson lämnade återbud. 
För att eventuellt ersätta denna intervjupersonen tillfrågades två av de klasser där 
enkäten  genomfördes  men  ingen  frivillig  fanns.  Samtliga  intervjupersoner  läste 
Historia A.
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5 RESULTAT
Nedan redovisas de resultat undersökningens båda moment har fått. Resultaten är 
indelade först efter  undersökningstyp och därefter utifrån de frågeställningar som 
ställdes upp i arbetets början.

5.1 Enkätundersökningen
Resultatet  av  enkätundersökningen  har  sorterats  utefter  de  tre  första 
frågeställningarna för arbetet. De redovisas alltså inte i den ordning de förekom på 
enkätblanketten. Se Bilaga 1 för en fullständig lista över påståendena såsom de var 
angivna  på  enkätblanketten.  För  ökad  tydlighet  redovisas  endast  maximalt  ett 
diagram per sida.

5.1.1 Hur uppfattar eleverna historieämnet?
För denna frågeställning har svaren för påståendena om innehåll och form i tidigare 
undervisning, om eleverna fått ut det de vill ha av undervisningen samt påståendena 
om  eleverna  känner  till  vilka  krav  som  ställs  på  dem  av  lärare  respektive 
styrdokument använts. Dessa svar illustrerar mer specifikt hur nöjda eleverna är med 
den undervisning de fått ta del av samt i vilken grad de är medvetna om vilka krav 
som ställs på dem.

Elevernas  svar angående hur de värderar innehållet  och formen i  undervisningen 
följer varandra åt genomgående. Formen värderas dock något lägre än innehållet och 
detta förhållande gäller för samtliga av de skolåldrar som undersökts. I illustration 1 
nedan  visas  svarsfrekvensen  för  påståendet  om  innehållet  i  gymnasiets 
historieundervisning.

Figur 1: Svarsfrekvens för ovan nämnda påstående avläses på Y-axeln
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Ju lägre ner i åldrarna man tittar, desto högre andel svarar »Vet ej« gällande hur bra 
de tycker att form och innehåll har varit. Det kan finnas flera anledningar till att man 
väljer att svara »Vet ej« men för arbetets syfte har följande bedömning gjorts: De 
elever som svarat »Neutral« är elever som minns undervisningens form och innehåll 
men är ambivalenta inför den, och elever som svarat »Vet ej« är elever som inte 
minns tillräckligt mycket av sin undervisning för att bedöma den. Tydligast är detta 
bland svaren som gäller lågstadiet,  nedan illustrerat i illustration 2. Resultaten för 
mellanstadiet och högstadiet representerar ett mellanting: en gradvis förändring sker, 
där respondenterna visar en tendens av att vara mer nöjda med undervisningens form 
och innehåll ju högre upp i de olika skolåldrarna man kommer. Observera att skalan 
på illustration 2 skiljer sig från den på från illustration 1 vid avläsning!

Figur 2: Svarsfrekvens för ovan nämnda påstående avläses på Y-axeln
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Respondenterna håller med om att de fått ut det de vill av historieundervisningen i 
någon mån i 64 fall. I 25 fall håller man i någon grad inte med om påståendet och 18 
elever  förhåller  sig  neutrala.  Nio respondenter  vet  inte  och sex har  ingen åsikt  i 
frågan. Illustration 3 nedan visar svarsfrekvensen i sin helhet.

Det är inte en särskilt stor andel (20%) som anger att de inte har fått ut vad de vill.  
De som befinner sig i den här gruppen kan göra det av flera olika anledningar dock, 
dels kan det vara elever som upplever historieämnet som något tråkigt där de inte 
blivit intresserade och därmed inte tyckt att undervisningen varit givande, dels kan 
det  bero  på  generellt  högpresterande  elever  som  inte  stimulerats  eller  utmanats 
tillräckligt.  Av de som anger någon grad av icke-medhåll  är de flesta i kategorin 
»Håller med till viss del« vilket för arbetets syfte tolkas som att eleverna bara saknar 
en eller ett fåtal aspekter av undervisningen men att de i övrigt är tillfredsställda.

Sammanfattningsvis  kan  man  alltså  på  det  stora  hela  göra  bedömningen  att 
respondenterna är nöjda med sin undervisning, med en större grad av missnöje med 
undervisningen i de lägre åldrarna.

Figur 3: Svarsfrekvens för ovan nämnda påstående avläses på Y-axeln
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5.1.2 Hur  värderar  eleverna  vikten  av  historievetenskapligt 
kunnande?

För att svara på denna frågeställning har svaren för påståenden om elevernas syn på 
vikt och nytta för dem själva använts.

En övervägande del anger att de tycker det i någon mån är i allmänhet viktigt med 
kunskaper  historia.  Endast  fem  respondenter  anger  de  två  lägsta  graderna  av 
medhåll. Illustreras nedan i figur 4.

Exakt  vad  det  är  i  historiekunskaperna  som eleverna  anser  är  viktigt  hade  varit 
relevant att undersöka närmare. Istället får vi förlita oss på de svar som gäller i vilka 
situationer  man  har  nytta  av  historiekunskaper  och  försöka  uttolka  dessa  för  att 
tillsammans med resultaten från intervjuundersökningen skapa en mer heltäckande 
bild.

 
Figur 4: Svarsfrekvens för ovan nämnda påstående avläses på Y-axeln
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Svarsfrekvensen ser annorlunda ut om man specificerar frågan till att gälla vikten av 
kunskaper  i  historia  för  högre  studier.  Frågan  kan fortfarande  anses  vara  allmän 
hållen  då  den  inte  behandlar  faktiska,  planerade  framtida  studier  utan  enbart 
efterfrågar vikten av kunskaper i historia för högre studier. Risken finns fortfarande 
att eleverna valt att ange svar som indikerar en lägre grad av medhåll för att de inte 
planerar fortsatta studier efter gymnasiet. Elever som svarat »Vet ej« kan ha svarat 
detta för att de inte vet huruvida de kommer studera vidare eller inte, eller att de inte 
vet ifall  de kommer ha nytta av historiekunskaper i det utbildningsfält  de har för 
avsikt att söka sig till efter gymnasiet. Illustreras nedan i figur 5.

Det finns en möjlighet att eleverna i påståendet har läst in »...i historia« och att vi 
därmed fått en skev fördelning av svaren. Mängden respondenter som gjort denna 
tolkningen bedöms dock vara låg med hänsyn till begivenheten och spridningen hos 
övriga  svar  –  det  verkar  som  att  de  kan  särskilja  nyttobedömningen  i 
tillfredsställande grad.

Figur 5: Svarsfrekvens för ovan nämnda påstående avläses på Y-axeln
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Påståendet om vikten av kunskaper i historia för elevens framtida yrke visar på en 
låg grad av medhåll. 27 respondenter anger medhåll i någon mån alls, 25 förhåller 
sig neutrala och 51 elever anger någon av de tre svarsalternativen som indikerar brist 
på  medhåll.  De  elever  som  svarat  »Vet  ej«  kan  ha  gjort  detta  av  två  olika 
anledningar: Att de inte vet vilket yrke de i framtiden kommer ha och därmed inte 
kan göra en bedömning, eller att de vet vilket yrke de har för avsikt att skaffa sig 
men inte vet om de kommer ha nytta av historiekunskaper i detta yrke.

Sammanfattningsvis  bedömer eleverna att  kunskaper i historia är  viktiga,  men att 
dessa kunskapers vikt också i hög grad beror på vad man avser sig företa i framtiden. 
Det tolkningsrum som hos respondenterna finns för uttrycket »kunskaper i historia« 
får för undersökningens syfte innehålla både rena faktakunskaper och de färdigheter 
som  tränas  i  samband  med  att  man  arbetar  med  de  olika  momenten  i 
historieundervisningen. Vilken tolkning varje respondent gjort går givetvis inte att 
uttala sig närmare om.

Figur 6:  Svarsfrekvens för ovan nämnda påstående avläses på Y-axeln
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5.1.3 Vilka egenskaper ser eleverna hos historieämnet?

För att ge svar på denna frågeställning har resultaten från påståendena gällande hur 
intressant  historia  är,  hur  svårt  historia  är,  huruvida  man  mest  läst  historia  för 
betygens och/eller provens skull samt vilka respondenterna tror tycker att historia är 
viktigt.

Respondenterna  anger  i  hög grad att  de håller  med  om påståendet  att  de  tycker 
historia är intressant. Endast en respondent anger att denne inte alls håller med om 
påståendet, nio anger att de till största delen inte håller med och 17 anger att de till 
viss  del  inte  håller  med.  19  förhåller  sig  neutrala  och  76  anger  någon  grad  av 
medhåll. Redovisas nedan i figur 7. För arbetets syfte har svaren här tolkats som en 
bedömning  av  hur  stor  mängd  av  historieämnets  totala  stoff  som  respondenten 
tycker är intressant, där neutral motsvarar att det finns lika mycket intressant stoff 
som ointressant.

Figur 7: Svarsfrekvens för ovan nämnda påstående avläses på Y-axeln
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Påståendet om att kunskaper i historia är svåra att ta till sig mottager låg grad av 
medhåll vilket kan ses i figur 8. Flest antal respondenter anger dock neutral eller 
medhåll  till  viss del vilket indikerar att  ett  fåtal  moment är svåra men att ämnet  
generellt inte är det. Huruvida eleverna bedömt historieämnet på dess egna meriter 
eller jämfört med andra ämnen går inte att säga men bedöms för arbetets syfte inte 
påverka resultatets giltighet.

Figur 8:  Svarsfrekvens för ovan nämnda påstående avläses på Y-axeln
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När  det  gäller  elevernas  bedömning  om  hur  andra  elever  värderar  kunskaper  i 
historia är de allra flesta neutrala. I övrigt är de som anger en låg grad av medhåll i  
dessa frågor fler än de som anger en hög grad. När det gäller hur de bedömer att 
arbetsgivare värderar kunskaper i historia är återigen de flesta neutrala, och de som 
anger låg grad av medhåll är en mer än de som anger hög grad av medhåll; 36 mot 
35. Påståendet om att vuxna i allmänhet tycker att kunskaper i historia är viktigt får 
dock lite annorlunda svar vilka redovisas nedan i figur 9: Åtta respondenter anger låg 
grad av medhåll, 16 anger sig neutrala och 88 stycken anger någon grad av medhåll. 
Totalt tio personer har antingen inte svarat, angett »Vet ej« eller »Ingen åsikt«.

Det  finns  alltså  i  respondenternas  ögon  någon  eller  några  egenskaper  hos 
historieämnet som gör att de upplever att vuxna människor i hög grad tycker det är 
viktigt med kunskaper i historia.

Figur 9: Svarsfrekvens för ovan nämnda påstående avläses på Y-axeln
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Respondenterna anger en överväldigande grad av medhåll om påståendet att man har 
läst historia mest för betygens och/eller provens skull, vilket illustreras i figur 12 
nedan. Nio personer anger någon grad av icke-medhåll, 20 förhåller sig neutrala och 
85 anger någon grad av medhåll. Flest antal svar finns i alternativet »Håller med till 
stor del«. Detta kan vid en första anblick tyckas gå stick i stäv med tidigare svar, ett 
förhållande som kommer utforskas i diskussionsdelen av rapporten.

Sammanfattar  man de egenskaper som eleverna ger historieämnet kan man alltså 
säga att de anser att det är intressant och inte särskilt svårt, men att de trots detta  
mest läser det för betygens och/eller provens skull. Eleverna tror sammantaget att 
andra elever och arbetsgivare tycker varken från eller till gällande historia men att 
vuxna i allmänhet värderar historiekunskaper högt.

Figur 10: Svarsfrekvens för ovan nämnda påstående avläses på Y-axeln
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5.1.4 Korrelationer

Ett antal för arbetet relevanta korrelationer hittades. 

Påståendet »Jag tycker historia är intressant« korrelerar positivt med »Jag tycker det 
är viktigt med kunskaper i historia« (.653) och »Jag tror jag kommer ha nytta av 
mina historiekunskaper i mitt  framtida vardagsliv« (.466). Det korrelerar negativt 
med »Jag har pluggat historia mest för betygens och/eller provens skull« (-.314) och 
»Jag tycker kunskaper i historia är svåra att ta till sig« (-.330).

Svaren på »Jag tycker det är viktigt att ha kunskaper i historia« korrelerar positivt 
med »Jag tror att jag kommer ha nytta av mina historiekunskaper i mitt framtida 
vardagsliv« (.483) och negativt  med »Jag har pluggat  historia  mest  för betygens 
och/eller provens skull« (-.369).

Korrelationen mellan bedömningen av form och innehåll är på lågstadiet .806, på 
mellanstadiet  .873  och  på  högstadiet.  838.  Undantaget  är  gymnasiet  där 
korrelationen är .677. Detta kan tänkas bero på att man har enklare att skilja mellan 
form och innehåll  när man bedömer det stadium man nu befinner sig på, och att 
tidigare åldrar flyter ihop något.

Tittar man på ett stadium i taget och enbart jämför innehållet så korrelerar åldrar 
som ligger nära varandra. Som exempel lågstadiet: korrelationen med mellanstadiet 
är .786, högstadiet .375 och för gymnasiet .119. Mönstret är liknande för de andra 
stadierna också. Jämför man på samma sätt formen så får vi ett liknande mönster: 
Graden  av  medhåll  angående  kvaliteten  på  formen  på  lågstadiets 
historieundervisning  korrelerar  med  mellanstadiet  .745,  med  högstadiet  .457 och 
med gymnasiet  .104. Även här  är  mönstret  detsamma,  alltså  är  det  sannolikt  att 
oavsett vad man tycker om undervisningen på lågstadiet så är det stor chans att man 
tycker  lika om mellanstadiet,  och lägre chans att  man tycker  lika om gymnasiet. 
Genomgående  värderar  dock  respondenterna  formen  och  innehållet  i  de  yngre 
åldrarna lägre än för gymnasiet  så det går att  anta att  detta är den huvudsakliga 
anledningen till den korrelation som påträffats.

När det gäller påståendena om vad eleverna tror att andra tycker om historieämnets 
vikt korrelerar de med varandra – elever svarar alltså ganska lika gällande om andra 
elever, vuxna eller arbetsgivare tycker att historia är viktigt.  Dock korrelerar inte 
dessa svar med huruvida eleverna själva tycker det är viktigt med historia, eller om 
eleverna tycker att historia är intressant, värdena befinner sig i spannet .000 - .200.

Angivet intresse för historia korrelerar svagt (.289) med hur nöjda respondenterna är 
med innehållet på gymnasiets  historieundervisning. Övriga tre stadier är i princip 
neutrala:  .023, .013, .081 för lågstadiet,  mellanstadiet  och högstadiet respektive – 
samtliga  dessa  siffror  har  dock  statistisk  signifikans  över  60%  och  därmed 
antagligen har slumpen som orsak. Siffrorna för form är liknande men ännu svagare 
för  gymnasiet  (.194).  Det  saknas  alltså  korrelation  mellan  nöjdhet  med  tidigare 
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åldrars undervisning och angivet historieintresse, och eventuellt historieintresse är 
något som väckts först senare.

Huruvida man upplever att man har fått ut det man vill av historieundervisningen 
korrelerar svagt med åsikten om innehållet (.216) men lite starkare för formen (.383) 
för undervisningen på gymnasiet. Det korrelerar också (.382) med om man känner 
till vad som krävs av en av läraren, och något svagare för om man känner till vad 
som  krävs  av  en  i  de  formella  styrdokumenten  (.262).  Korrelationen  mellan 
kännedom om krav från läraren kontra kännedom om kraven i styrdokumenten är i 
sig .575.

5.2 Intervjuundersökningen
Intervjutranskripten  har  analyserats  och kategorier  av svar  har  funnits.  Dessa har 
grupperats tillsammans och illusteras för varje kategori av mellan ett och fyra citat.

5.2.1 Hur uppfattar eleverna historieämnet?

Mestadels icke-unikt
Historia uppfattas som ett ämne likt alla andra ämnen. Intervjupersonerna uppfattar 
att det finns en avgränsad mängd kunskap eller fakta man ska lära in för varje ämne, 
och det som skiljer historieämnet från andra ämnen är vad det innehåller. I de fall 
intervjupersonerna  tar  upp  färdigheter  som tränas  när  man  studerar  innehållet  i 
historieämnet  påpekas  också  att  man  tränar  samma  färdigheter  i  andra  ämnen: 
Svenska  och  samhällskunskap  nämns  som  exempel.  Exempel  på  färdigheter  är 
informationssökning  och  källkritik.  Avvikande  svar  kommer  från  två  av 
intervjupersonerna som anser att man i högre grad gör egna arbeten och söker fakta 
på egen hand i historia kontra andra ämnen.

Intervjuperson H: »Alltså vi har nästan jobbat mer med [källkritik] 
i andra ämnen men vi ska jobba mer med det sen i historia så det är 
nog typ lika...« 

Intervjuperson S: »Historia är ju inte svårt i sig utan det är ju mer 
att när man jobbar med det i skolan så pluggar man in det, som i 
andra ämnen...«

Lärarberoende
Samtliga  intervjupersoner  nämner  spontant  påverkan  läraren  har  på  hur  man 
uppfattar undervisningen. Enligt dem är en dålig lärare bunden till boken och sällan 
spontan.  En  bra  lärare  kan  göra  tråkiga  saker  intressanta  och  låter  eleverna  ha 
inflytande över vilka områden som undervisningen fokuseras på. Intervjupersonerna 
uppfattar att en lärare som kan lyfta fram det som lockar med varje arbetsområde 
kan göra detta på grund av att läraren kan mycket fakta. Motsatsen beskrivs som en 
lärare som inte kan så mycket mer än vad som står i läroboken och därmed inte är 
utrustad  att  svara  på  frågor.  En  historielärare  beskrivs  ha  större  nytta  av  att  ha 
teatraliska färdigheter än lärare i andra ämnen.



29

Intervjuperson  J:  »Jag  tyckte  att  det  var  jätteroligt,  historia  var 
bland de roligaste ämnena tyckte jag... vi hade ju bra lärare med så 
då blir det ju roligare... det var intressant tycker jag... faktiskt.«

Intervjuperson R: »Alltså förut, i  nian hade vi en lärare som var 
väldigt så här duktig på att prata, och då blir det ju mycket lättare 
att alltså... alltså det blir mycket roligare och man lyssnar mer.«

Svåröverskådligt
Historieämnet anses ha en motsvarande mängd fakta att lära in kontra andra ämnen, 
men dessa fakta är mer intimt sammankopplade och därför svårare att överblicka. 
Intervjupersonerna återvänder ofta till att det är svårt att hålla reda på olika årtal och 
att minnas i vilken ordning de olika perioderna inträffar samt vad som sker i varje 
epok. Även med tidslinjer anses överskådligheten vara något som är svårt att skaffa 
sig.

Intervjuperson  H:  »Ja...  det  här  med  kungarna  är  ju  lite  tungt, 
vilken som gjorde vad, vem var det, vart stred han och sådär.«

Intervjuperson O: »Jag tycker det är rätt svårt med årtal och så, när 
en viss händelse inträffade och vilken det var i ordningen, just den 
händelsen och så....«

Något att lära sig av
Intervjupersonerna beskriver flera olika kategorier av människor som kan ha nytta 
av kunskaper i historia. Politiker och/eller ekonomer för att bygga ett bättre samhälle 
eller  kontra  effekterna av en ekonomisk  lågkonjunktur.  Intervjupersonerna själva 
kan ha nytta  av historiekunskaper  när  de är och turistar  någonstans  eller  om de 
kommer med i någon frågesport. Intervjupersonerna är överrens om att samhället 
har lärt sig av historien men att det ändå fortfarande förekommer grymheter.

Intervjuperson J: »Det är väl bra att veta vad som har hänt tidigare, 
för det liksom handlar om allmänbildning liksom att veta så man 
kan göra saker bättre på andra sätt och liksom bygga upp ett bättre 
samhälle på grund av andra misstag... typ.«

Intervjuperson H: »Det är väl viktigt att man går ut i tidig ålder, att 
man förstår att det är viktigt att lära sig vad som har hänt, och att 
[Förintelsen] faktiskt har hänt«.

Intervjuperson R: »Alltså jag vet inte vad man har för nytta av det. 
Eller liksom det är bra att veta vad som hänt, men man kan ju inte 
förändra  något  som hänt  innan,  men  det  går  säkert  att  förändra 
framtiden på grund av vad som hänt  förr,  att  man vet  vad som 
hände.«
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Underhållande
Intervjupersonerna anger att de finner en glädje i att lära sig nya saker, även om de 
inte alltid har roligt  i undervisningssituationen.  De tillfrågade ser användning för 
historia  i  underhållningssyfte  på  två  sätt.  Dels  anses  inhämtandet  av  historisk 
kunskap vara jämförbart med att läsa skönlitteratur – en faktiskt, historisk karaktärs 
liv och leverne kan vara minst lika intressant som en påhittad persons. Dels kan 
historien användas som fond för både fiktion och fakta. En intervjuperson säger att 
historiska  draman  lockar  mer  än  nutida  eftersom  »man  vet  att  det  har  hänt  på 
riktigt«.

Intervjuperson H: »Ja, man tycker ju det är intressant... alltså jag 
vill ju veta varför Kalmar slott är som det är och så...«

Flyktigt
Samtliga tillfrågade har svårt att minnas vad de läste i de yngre åldrarna. Spontant 
nämns medeltiden, istiden, stenåldern, dinosaurierna och Gustav Vasa som områden. 
Intervjupersonerna  har  ingen  uppfattning  om  i  vilken  ordning  perioderna  har 
behandlat eller ens vilka perioder som behandlades på lågstadiet  eller högstadiet. 
Två  av  intervjupersonerna  tvivlar  till  en  början  på  att  de  ens  läste  historia  på 
lågstadiet men anger att man läst om historiska händelser inom ett ämnesintegrerat 
fält. Vad gäller högstadiet minns ingen av intervjupersonerna vad man började med i 
sjuan men alla minns att man avslutade med andra världskriget i nionde klass. Två 
av intervjupersonerna kan ange att man arbetade med revolutionernas tidsålder och 
anger franska revolutionen som en av dem. Två andra intervjupersoner säger explicit 
att  man  började  om från  början  kronologiskt  i  sjunde klass  men  anger  inte  vad 
»början« är mer specifikt.  Samtliga intervjupersoner anger att  man på gymnasiet 
började med att arbeta med medeltiden.

Intervjuperson  O:  »Kommer  knappt  ihåg...  vad  läser  man  [på 
högstadiet]? Typ franska revolutionen...«

Intervjuperson R: »Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men vi har ju 
haft... revolutionen [sic!] hade vi mycket i nian.«

Intervjuperson R: »Nej, jag vet inte. Men alltså, mellan fyran och 
sexan? Alltså,  jag har alltid  bara haft  historia  som ett  ämne vid 
sidan, alltså bara liksom att gå till, jag har aldrig varit intresserad 
av historia. Jag vet inte.«
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5.2.2 Hur  värderar  eleverna  vikten  av  historievetenskapligt 
kunnande?

Abstraktion och vaghet
Intervjupersonerna säger sig värdera historisk kunskap, men kan sällan specificera. 
Åsikter liknande de i nedanstående citat är genomgående.

Intervjuperson R: »Det  är viktigt  så att  det [diverse hemskheter, 
förf. anm.] inte ska kunna ske igen«

Intervjuperson S: »Det är väl viktigt att veta vad som hänt innan«

Intervjuperson H: »[...]intressant att veta varför [samhället] ser ut 
som det gör«

Varierat
När intervjupersonerna tillfrågas om vilket värde de tror att andra elever sätter på 
ämnet  speglar  deras  svar  deras  egen  uppfattning,  alltså  de  intervjupersoner  som 
anger  att  de  ser  nytta  i  att  ha historiekunskaper  projicerar  denna bild  på  övriga 
elever, och de intervjupersoner som inte betraktar historia som ett särskilt viktigt 
ämne anger att de tror att andra elever tycker likadant. Samtliga intervjupersoner är 
dock överrens i sin uppfattning om att vuxna människor såsom föräldrar och lärare 
tycker  att  det är viktigt  med historia.  Vad gäller  framtida arbetsgivare tror ingen 
intervjuperson att de värderar historiakunskaper högt. En intervjuperson föreslår att 
arbetsgivare nog bryr sig mer om betyg än vilka ämnen man har betyg i.

Intervjuperson J: »Jag tror många tycker det är väldigt intressant, 
det handlar ju om... just det här med världskrigen är oftast väldigt 
intressant,  då är alla  liksom tysta  och lyssnar.  Men det här med 
kungar och sånt kanske inte är det roligaste... tycker nog de flesta... 
men är det intressanta ämnen så tror jag nog de flesta tycker det är 
kul... «

Intervjuperson O: »Folk tycker nog inte att det är så angeläget, att 
det är liksom kul men inte särskilt viktigt.«

Specifikt
Intervjupersonerna anser att historia är användbart om man ska jobba direkt med det. 
Exempel på yrken där man har nytta av historia som framkommer i intervjuerna är 
historiker eller historielärare.

Intervjuperson J: »...om man ska läsa lärare är det ju jättebra.«

Intervjuperson  S:  »Nej...  kanske,  jag  vet  inte.  Om man  ska  bli 
historielärare (skratt).«

Intervjuperson O: »Alltså det är väl om man ska jobba med det...«
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Intervjuperson S: »Om man ska jobba med [historia] så måste man 
ju vara bra på det...«

Färdigheterna
Ingen  intervjuperson  nämner  källkritik,  informationssållning  eller 
informationssökning  som färdigheter  som tränas  särskilt  eller  är  särskilt  viktiga 
spontant. När intervjuaren tar upp och vinklar diskussionen mot de färdigheter som 
tränas medan man läser historia berättar  samtliga intervjupersoner spontant att de 
har nytta av de färdigheterna men de vill inte ge historieämnet all ära. Istället anser 
intervjupersonerna att färdigheter som kritiskt tänkande eller att inte generalisera har 
byggts  upp  långsamt  genom  deras  skolgång  och  i  flera  ämnen.  Exempel  på 
situationer  där  de säger  sig  ha  nytta  av färdigheterna  är  att  förstå  samhället,  att 
värdera och analysera nyheter de hör om samt den ämnesgemensamma nyttan av att 
vara bra på informationssökning vid självständigt arbete.

Intervjuperson H: »Ja, alltså det är väl... med självmordsbombaren i 
Stockholm, att man vet mer om islam och så, varför världen ser ut 
som den gör. Källkritiken har man ju med sig, att man förstår att 
det som hände inte är islam, att man inte ska generalisera.«

Intervjuperson J: »Ja, jag tror att  man har nytta  av källkritiken i 
vanliga livet också...«

Intervjuperson B: »Ja, jo men det har vi gjort. Om man typ säger 
böcker och massa sådant. Svarar på frågor. [...] Ja, alltså man letar 
ju fakta mycket på historian själv än om man jämför med svenska 
gör man ju inte det så mycket och matte och engelska.«

5.2.3 Vilka egenskaper ser eleverna hos historieämnet?

Svårt
Studier  i  historia  anges  vara  svårare  jämfört  med  andra  ämnen  och  potentiella 
problem som tas upp är: svårigheter att få överblick, svårigheter att särskilja de olika 
arbetsområdena  eller  perioderna  från  varandra,  svagt  engagemang  inför 
arbetsområden som inte intresserar, olika mängder/kvalitet på källmaterialet varför 
olika perioder behandlas på väldigt olika sätt – en intervjuperson uttrycker det såhär: 
»alltså medeltiden och nittonhundratalet beskrivs ju helt olika i boken så man fattar  
liksom inte«.

Intervjuperson H: »Det kan väl vara svårt att få grepp om... [paus] 
ibland är det ju väldigt mycket som har hänt... under... alltså med 
årtal, och när det hände och lite sådär tycker jag är svårt, alltså att 
man kan blanda ihop det lite...«

Intervjuperson S:  »Böckerna  är  tråkiga  också,  rätt  svårt  skrivna, 
men vet inte hur man skulle kunna göra [hålla reda på detaljer] 
lättare«
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Omfattande
Historieämnet  potentiella  omfattning  anses  generellt  vara  massiv. 
Intervjupersonerna  anger  att  det  finns  stora  mängder  fakta  att  lära  sig  eftersom 
världshistorien  är  lång  och  innehåller  många  händelser  och  personer  av  vikt. 
Mängden detaljer kallar en intervjuperson »överväldigande« även när en period eller 
händelse kokats ner både av läroboken och läraren.

Intervjuperson J: »Det är mycket årtal och sånt man ska kunna som 
man  blandar  ihop  det  och  så  ...  sånt  tycker  jag  kan  bli  väldigt 
rörigt.«

Intervjuperson O: »Man har ju rätt mycket att läsa, så man blir lätt 
stressad och då prioriterar man bort mycket i historian.«

Bitvis intressant
Intervjupersonerna anger samtliga att huruvida historia är intressant eller inte beror 
på vad man läser om. Citatet som gett namn åt detta arbetet är från intervjuperson J 
och lyder i sin helhet: »Just det här med världskrigen är oftast väldigt intressant, då 
är alla liksom tysta och lyssnar. Men det här med kungar och sånt kanske inte är det 
roligaste...«. Samtidigt medger intervjupersonerna i sina övriga svar (se bland annat 
»lärarberoende« ovan) att även tråkiga ämnen går att göra intressanta.

Intervjuperson J: »Det är just de ointressanta ämnena tycker jag, för 
dem är man lite mindre aktiv på faktiskt av nån konstig anledning... 
för man inte tycker det är lika roligt som de intressanta ämnena, 
men det går att göra det roligt.«

Intervjuperson R:  »Jag tycker  att  det  är  ett  onödigt  ämne,  alltså 
historia, för jag tycker bara det är tråkigt och det som hänt förr du 
vet, varför ska man... Men alltså, det är mer liksom viktigt än vad 
man tror. Tror jag, så att liksom även att det har hänt tidigare, det 
kan ju ske igen, och igen och igen, så att det är ändå liksom.. och 
liksom hur allting gick till  och du vet så här. Så det tror jag är 
viktigt.«

5.2.4 Vilka  egenskaper  ser  eleverna  hos  en  person  med  god 
kompetens i ämnet?

Hög kunskapsnivå
En  person  som  är  bra  på  historia  har  enligt  intervjupersonerna  en  stor  mängd 
kunskap i sin besittning.

Intervjuperson  S:  »Då  kan  man  mycket  om  historia,  man  har 
liksom lärt sig allt...«

Intervjuperson J: »Då är man allmänbildad om allt, har åtminstone 
ett hum om allt«
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God förmåga att sålla
Intervjupersonerna anger att en god historiker är bra på att snabbt sålla igenom stora 
mängder information. De säger också att om de själva var bättre på det skulle de nog 
också bli bättre på historieämnet vilket för dem skulle manifestera sig i ett högre 
betyg.

Intervjuperson O: »Kanske skulle tycka det var mer intressant om 
jag var bättre på det...«

Intervjuperson H: »Tycker man är duktig på att kunna mycket, inte 
att man kan allt, men kan allt på ett intressant sätt«

 God förmåga att presentera fakta på ett intressant sätt
En av intervjupersonerna anger att en god historiker också är bra på att presentera 
sina forskningsresultat  på ett intressant och lättfattligt  sätt.  Genom att historikern 
känner  sitt  ämne  så  bra  kan  denne  också  enkelt  plocka  ut  godbitarna.  Denna 
synvinkel syns även hos flera av respondenterna.

Intervjuperson R: »Ja, alltså, som sagt liksom, kunna förklara och 
liksom kunna mer... liksom i skolan lär man sig mest grunderna, de 
har nog mer insidan på allting också eller om du förstår.«

Intervjuperson J:  »[...] tycker det är lite forskarnas grej, att de kan 
förmedla  det  till  oss om vi vill  till  ett  arbete  eller  sådär,  annars 
tycker  jag  det  är  lite  överdrivet  att  kunna  jättemycket  om man 
kanske  inte  har  användning  av  det  på  samma  sätt  som 
[historikerna] har.«

Intervjuperson  O:  »Att  framföra  det  på  ett  bra  sätt...  teveserier, 
böcker, vissa kan vara ganska roliga så man får upp ögonen för 
det... och så att andra blir mer intresserade.«

Intresserad
Att  en  person  med  god  historiekompetens  är  intresserad  av  ämnet  ser  samtliga 
tillfrågade  som självklart,  men  att  denna  egenskap  är  gemensam  för  all  typ  av 
kunnande eller kompetens.

Intervjuperson  R:  »[Personer  som är  duktiga  på  historia] är  väl 
väldigt intresserade av historia också, kanske.«

Intervjuperson  S:  »Har  nog  lärt  sig  väldigt  mycket...  är  väldigt 
intresserad.«

Påläst
I likhet med »Intresserad« precis ovan anser de intervjuade att en person med god 
kompetens i historia har spenderat mycket tid med studier men att detta samtidigt 
gäller för personer som är duktiga på andra ämnen också.

Intervjuperson O: »Tror att man förstår samhället,  hur det är och 
hur det fungerar. Kan man historia så är man nog bra på samhälle 
också...«
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Intervjuperson H: »Inte så kul att lyssna på en lärare som inte kan 
mer än boken«

Specialiserad
Fyra av fem tillfrågade anger spontant att en historiker är specialiserad. Det ses som 
en  förutsättning  för  att  kunna  bli  duktig  på  något  att  man  specialiserar  sig.  En 
intervjuperson uttrycker det »hela livet specialiserar man ju sig, som att jag går på 
samhäll  nu men  i  nian gick  alla  samma och sen på högskolan är  det  ännu mer 
[avsmalnat]«.

Intervjuperson R: »Ja, alltså, [de] går lite djupare in på allting [...]«

Intervjuperson J: »Man måste lära sig mycket om något, nu vet jag 
bara småsaker  om allting,  kan inget specifik  fakta om just saker 
och ting utan mer allmänt har jag en aning om«

5.2.5 Hur skulle eleverna vilja att undervisningen såg ut, och med 
vilket innehåll?

Tydligare
De  tillfrågade  önskar  samtliga  konkreta,  tydliga  saker  för  varje 
område/person/period  så  att  de  kan  hänga  upp  sina  kunskaper  enklare. 
Intervjuperson O uttryckte det: »Det skulle väl gå, det går ju att göra svåra saker på  
ett enkelt sätt om man säger... så få fram någon metod för att göra det... och då  
kanske vissa hade tyckt det var tråkigt men samtidigt vissa som tycker det är tråkigt  
[nu] hade kanske tyckt det var roligare om de fick mer överblick hur all historia ser  
ut  om man säger...«.  Mer konkreta  förslag  än  så ger  inte  intervjupersonerna,  H 
uttrycker det »man kanske behöver lära in det på något annat sätt än att läsa och  
skriva« och J säger »det blir alltid körigt i huvudet«.

Mer alternativa undervisningsformer
Att arbeta utanför den traditionella modellen av lärarledda lektioner och arbete med 
instuderingsfrågor är en vision som samtliga tillfrågade har. Exempel på metoder är 
grupparbeten, film både i betydelsen titta på och spela in egen, fördjupningsarbeten 
som behandlar  ett  speciellt  ämne individuellt  eller  i  grupp samt återskapande av 
historiska händelser genom teater. 

Intervjuperson H: »Om man bara sitter och skriver så smälter det 
ihop, kanske göra något kul med det«.

Intervjupreson R: »Alltså, det ska vara liksom lite så här, lek eller 
liksom  typ  som  nu  har  vi  liksom  grupparbete.  För  då  blir  det 
liksom kul, men så ska man ha ändå sådana seriösa saker att göra 
också typ som att läsa och svara i bok även om det är tråkigt så lär 
man sig ju på det. Så jag tycker det ska vara så här lite blandat.«

Intervjuperson J: »Som nu till exempel gör vi grupparbete och då 
blir det kul för vi ska göra film av det, och såna saker blir mycket 
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roligare om man har ... gör det lite mer roligt på något sätt.. allt går 
att göra roligare!«

Friare utforskning och specialisering
Flera  av  intervjupersonerna  anger  spontant  att  de  vill  göra  ett  eget 
fördjupsningsarbete om något som intresserar dem. Huruvida de kommer att få göra 
det  eller  inte  är  oklart  men  att  arbeta  med  vissa  moment  i  formen  av  ett  friare 
grupparbete föreslås som ett sätt att göra detta utan att bryta etablerad planering. 
Intervjuperson O föreslår att man kan ha olika historiakurser att välja på när man 
läser Historia A, så att man kan specialisera sig mot ett visst ämne eller period redan 
på gymnasiet.

Intervjuperson J: »Man får typ en stencil med, det här ska du ha 
med i ditt arbete, så får man fördjupa sig i det. Då blir det mycket  
lättare tycker jag, annars står man där som en liten tvål och vet inte 
vad man ska leta efter någonting...«

Intervjuperson H: »Om det blir tid över sen, jag tror... vi ska göra 
nått arbete, då hade jag tagit andra världskriget.«

Intervjuperson O: »Det hade varit  intressant att  få fördjupa sig i 
något... hade nog valt andra världskriget då.«

Intervjuperson R: »Ja, alltså att man får välja någonting och gör ett 
arbete om det till exempel, då blir det ju... då är jag specialiserad på 
det,  och  då  går  ju  jag  in  för  det  mer  än  om  alla  vet  allt  om 
alltsammans. Då specialiserar jag mig ju bara för en sak och måste 
kunna visa det för alla andra, och då blir ju man intresserad, för då 
blir det ju så väldigt mycket [ohörbart].«

Rätt innehåll
Ingen  intervjuperson  anser  att  något  bör  tas  bort  helt  eller  läggas  till  i 
historieundervisningen. De åldrar vid vilka olika ämnen har behandlats anses också 
vara korrekta.

Intervjuperson  H:  »Slaveriet  och  så  är  inte  lika  nära  som 
Förintelsen, de som är emot invandrare och judar... (paus) Så det 
kanske ändå är ganska bra att börja tidigt så man kan saker om det, 
så man inte lyssnar på någon som förnekar [Förintelsen] och blir 
som dem.«

Intervjuperson H: »Kanske på mellanstadiet... vi gjorde iallafall det 
[jobbade med Förintelsen] på högstadiet  men man visste om det 
redan innan.«

Intervjuperson J: »Näe, varför ska man gömma det som verkligen 
har hänt tycker jag... det är bättre att man vet om vad som har hänt 
då och att det är mycket bättre nu än det var förr så man liksom ska 
uppskatta det vi har nu och inte klaga alltför mycket.«
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Minnestekniker utanför undervisningen
En intervjuperson föreslår att  man skall arbeta med olika tidsperioder på distinkt 
olika  sätt,  så  att  detta  kan  användas  för  ytterligare  minnesförstärkning. 
Intervjupersonen ger ett exempel från sin egen skolgång, när klassen arbetade med 
Gustav Vasa sattes en teater upp och detta gjorde att kunskaperna etsade sig fast i 
minnet bättre jämfört med andra arbetsmetoder. Samtidigt anger personen att man 
inte bara kan »ha kul« utan att kunskapen nog hade flytit  ihop om man ständigt  
jobbade på samma sätt.

Intervjuperson H: »Ja,  alltså,  om man har teater,  så kanske man 
minns att när man hade teater så var det om den och den kungen, 
men att man hade prov så var det om någon annan...«

Börja senare
Intervjuperson H föreslår att man kan börja med historieämnet senare i skolgången 
och anger tredje eller fjärde klass som förslag. Detta motiverades med att man börjar 
med vissa ämnen såsom kemi och engelska senare och att historia kanske lämpar sig 
som ett ämne man börjar med längre upp i åldrarna.

Intervjuperson H: »När man är så liten så är det svårt att komma 
ihåg invecklade saker. Trean eller fyran kanske.«

5.3 Resultatsammanfattning

Kvantitativa och kvalitativa data har nu presenterats som svar på undersökningens 
syfte och frågeställningar. Respondenternas syn på historieämnet i stort är att det är 
bitvis svåröverskådligt, men att det fungerar didaktiskt likt andra ämnen. Ämnet och 
de kunskaper  och färdigheter man tillgodogör sig under studier av det ses som på 
det  stora  hela  viktigt,  men  respondenterna  specificerar  inte  särskilt  väl  varför. 
Vardagsnyttan av historia är eleverna inte överens om, däremot tror de flesta inte att 
historiekunskaper  är  användbara  i  ett  framtida  yrkesliv,  eller  att  arbetsgivare 
värderar kunskaperna särskilt högt.

Med detta  sagt var frågorna om yrkeslivet  spekulativa och många svarade också 
»Vet ej«. Enkätundersökningen hade kunnat använda sig av mer specifika frågor för 
att få en bättre, mer lättolkad bild av elevernas syn på historiekunskapernas vikt och 
applikation  i  ett  framtida  yrkesliv.  De  svar  som  gavs  i  intervjuerna  speglar 
osäkerheten  som  många  känner  inför  sin  framtid,  särskilt  på  ett  studieinriktat 
program, och gav intrycket av att historia har man nytta av som historiker på samma 
sätt man har nytta  av biologi som biolog, alltså direkt yrkesrelaterad applikation. 
Fler elever angav en tro på nyttan av kunskaperna i vardagslivet och det framtida 
studielivet, vilket kan användas som förklaring på den höga andelen som angav ett 
intresse i ämnet. Trots detta angav många att de mest läste det för betygens och/eller 
provens skull.
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6 DISKUSSION

Studiens  validitet  går  att  ifrågasätta  då  påståendena  på  enkäten  ger  en  rätt  så 
endimensionell bild av elevers uppfattning av ämnet samtidigt som de lämnar en del 
öppet för tolkning, exempelvis uttrycket »högre studier« går att uppfatta antingen 
som  högskole-  eller  universitetsstudier  eller  som  gymnasiestudier.  För  att 
komplettera har statistisk analys använts för att finna korrelationer och att jämföra 
svarsfrekvens  mellan  olika  frågor.  För  att  ytterligare  utöka  bilden  av  elevers 
uppfattning  har  intervjuer  utförts,  där  man  ytterligare  kunnat  hitta  förklaringar 
bakom de uppfattningar som ges uttryck för både i  enkäterna och i intervjuerna. 
Förhoppningen  är  att  dessa  åtgärder  tillsammans  ska  ge  studiens  resultat  hög 
trovärdighet. Intervjuerna i sig har gett en bred bild av det undersökta stoffet och har 
med flera exempel i empiri givit svar på de frågor undersökningen varit ute efter att 
svara på.

Enkätundersökningens reliabilitet  har stärkts av likformiga frågor med gemensam 
graderingsskala. Undersökningen hade kunnat ha högre reliabilitet om varje tillfälle 
där enkätblanketten delats  ut  och genomförts  sorterats  för sig så att  man kunnat 
jämföra  olika  klasser  samt  lättare  identifiera  skillnader  mellan  elever  som läser 
Historia  A och Historia  B – risken är att  resultaten suddats ut  i  kanten och den 
genomsnittliga  bild  som  ges  inte  är  representativ  för  någon  av  grupperna.  Vid 
upprepade  mätningar  bör  dock resultatet  bli  liknande  om en  liknande  målgrupp 
används,  och  undersökningens  resultat  bör  inte  påverkas  av  vem  som  utför 
undersökningen på grund av frågornas allmänt hållna formulering.

Reliabiliteten  hos  intervjuundersökningen  bedöms  annorlunda  –  en  annan 
undersökare  med  samma intervjuschema och liknande  målgrupp  kan komma till 
andra  slutsatser  och  göra  andra  kategoriseringar  än  undertecknad.  De 
intervjupersoner som deltog i studien representerar ett  brett  urval och innefattade 
både  generellt  högpresterande,  studiemotiverade  elever  och  elever  som  inte  var 
särskilt entusiastiska inför ämnet. Eftersom målet var att få en bred bild med många 
dimensioner kan denna studie ändå ses som en bra början – kompletterande eller 
upprepade studier bör kunna både bekräfta någon eller alla av de dimensioner denna 
undersökningen  funnit  samt  finna  fler  dimensioner  av  elevers  uppfattning  av 
historieämnet.  Undersökarens bakgrund, förutfattade meningar,  förhoppningar och 
misstankar  kan  och  har  säkerligen  påverkat  vilka  följdfrågor  som  ställts,  en 
utomstående granskning av de inspelade intervjuerna bör dock ge vid handen att 
frågor som avsiktligt är ute efter att få en viss typ av svar är väldigt få och används i 
princip enbart för att förtydliga något eleven alldeles nyss har sagt.

Generaliserbarheten i enkätundersökningen är tudelad – undersökaren har inriktat 
sig på att göra undersökningar i hela klasser vilket medför att man har fått ett så pass 
brett spektra av deltagare som är möjligt, med undantag för, som tidigare noterats, 
de  som har  hög  frånvaro.  Alltså  finns  det  en  risk  att  de  elever  som av  någon 
anledning  har  låg  chans  att  befinna  sig  på  varje  givet  lektionstillfälle  inte  har 
kommit till tals i den här undersökningen. En frånvarande elev kan vara det både för 
att personen inte tycker historia är intressant, eller för att personen har så lätt för 
ämnet att denna mest dyker upp när det är prov.
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Det bör trots detta inte vara ett allt för stort språng i tanken att anta att elever som är 
intresserade av historia också är motiverade att dyka upp på lektionerna. Samtidigt 
som målgruppen har valts för bredd så är antalet respondenter 16.5% av den totala 
målgruppen  vilket  får  anses  tala  mot  studiens  generaliserbarhet.  Upprepade eller 
kompletterande studier kan mycket väl visa liknande resultat men resultatet av just 
den här studien får enbart ses som en första inblick i ämnet. Det framkommer dock 
ingenting, varken i undersökningen eller i övrigt som pekar mot att elever på just 
samhällsprogrammet och på just denna orten är speciella på något sätt vilket talar för 
undersökningens generaliserbarhet.

Intervjupersonerna  har  i  många  fall  angett  allmänna,  icke-specifika  svar  vilket 
tillsammans  med  den  tydliga  bristen  på  en  begreppsapparat  kring  historieämnet 
föranleder  en  bedömning  att  de  svar  som  lämnats  är  generella  men  inte 
nödvändigtvis  generaliserbara  –  något  som  enkelt  kan  bekräfta  detta  är  att 
intervjupersonerna inte alltid håller  med varandra. Samtidigt har enskilda svar på 
vissa  av  arbetets  frågeställningar  framkommit  i  olika  delar  av  intervju  för  olika 
intervjupersoner. Vad som har utlöst en vilja att berätta om en viss sak har alltså 
varit  olika  för  olika  informanter.  Intervjupersonerna  representerar  endast  ett 
stickprov av vissa arketyper av elever. Det kan finnas arketyper av elever som inte 
representeras i studien, till exempel som tidigare nämnts elever med hög frånvaro. 
Att undersöka den elevtypens inställning till historieämnet kanske dessutom behöver 
göras på ett något annorlunda sätt.

Om vi för en stund uppehåller oss vid ett av bakgrundsdokumenten till denna studie, 
Skolverkets utvärdering från 2003, och jämför resultaten så får denna undersökning 
ett lägre antal som anger att de är intresserade av historia – de tre svarsalternativen 
som  indikerar  någon  mån  av  intresse  ovanför  neutralitet  motsvarar  62%  av 
respondenterna. Detta skall då jämföras med 77% hos Skolverket. Tillför man de 
som svarat att de förhåller sig neutrala och alltså istället räknar alla som inte aktivt 
uttryckt ett ointresse motsvarar de 77% av de som svarat – en identisk siffra. Den 
slutgiltiga  bedömningen  blir  ändå  att  de  elever  som  deltagit  i  föreliggande 
undersökning uppvisar ett lägre intresse för historia än högstadieelever, trots att de 
befinner sig på ett studieinriktat program som oavsett inriktning innehåller Historia 
A.

Elevernas inställning till huruvida ämnet historia är svårt eller inte visade i enkäten 
en låg grad av medhåll, men i intervjuerna när eleverna fick berätta mer fritt togs av 
alla  intervjupersonerna  i  princip  upp  nästan  samma  saker:  En  stor  mängd 
sammanlänkade fakta, mycket årtal och händelser att hålla reda på och en ibland 
överväldigande mängd detaljer.  Dessa svårigheter  får  dock inte  genom elevernas 
ögon anses som oöverstigliga och därmed kan alltså svaren från intervjuerna delvis 
förklara  resultatet  på  enkäten.  Vissa  av  intervjupersonerna  uttryckte  specifikt 
ogillande  inför  läroböckerna.  Detta  kanske  delvis  kan  förklaras  med  resultatet  i 
Långströms  (1997)  studie,  där  han  fann  att  läroboksförfattare  rekryterats  nästan 
slumpmässigt och att ingen gemensam syn på didaktik eller innehåll arbetats fram 
när flera författare samarbetar om att skriva en bok. En egen studie krävs antagligen 
för att avgöra huruvida böckerna är för svåra och i så fall på vilket sätt, men faktum 
kvarstår:  Eleverna  tycker  att  läroböckerna  kan vara  ett  hinder  i  lärandet.  Vidare 
uttryckte en intervjuperson förståelse för komplexiteten hos frågan om islam och de 
olika inriktningar som finns.
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I övrigt ger intervjuerna ingen indikation på att eleverna förstår historiskt komplexa 
skeenden. Detta kanske inte heller ska förväntas av dem, eftersom inte ens historiker 
gör anspråk på att ge ett enskilt svar på komplexa historiska frågor. Det man kan 
förvänta sig är däremot att eleverna kan uttrycka och reflektera kring komplexiteten 
hos komplicerade historiska skeenden, och detta skiner endast igenom undantagsvis. 
Istället fokuserar eleverna i intervjuerna på att det är mycket att hålla reda på snarare 
än att det kan finnas flera sidor av ett skeende eller att ett skeende är motiverat av 
många bakgrundsorsaker. Lärarens roll i denna fråga är kluven – dels måste man av 
nödvändighetsskäl förenkla och koka ner historiskt stoff för att kunna förmedla det 
till  eleverna,  dels  måste  man  betona  att  den  bild  som ges  är  förenklad  och  att 
skeendet egentligen är mer omfattande och mångfacetterat.

Den höga missnöjesgraden för undervisningens form och innehåll i de lägre åldrarna 
som  syns  i  enkätundersökningen  kan  initialt  vara  svår  att  förstå  i  kontrast  till 
intervjusvaren. Undervisningen på lågstadiet upplevs gärna som lust- och lekfylld. 
Hartsmar (2001) nådde dock slutsatsen att de yngsta barnen jobbar med de största 
tidsområdena och att detta inte är förenligt med Piaget och dennes tankar om barnens 
möjligheter  att  förstå  tidsbegrepp.  Hon  beskriver  en  »neurotisk  galopp  genom 
historien« (s. 85) och att begrepp och perioder flyter ihop för intervjupersonerna i 
föreliggande studie har kanske sin förklaring i detta. Kanske kan en tydligare målbild 
i de lägre åldrarna gällande vad i elevernas historiemedvetande man vill förbättra 
hjälpa till  att  stävja den här situationen.  Noteras bör att  en av intervjupersonerna 
föreslog en senare start av historieämnet i grundskolan – tredje eller  fjärde klass. 
Hartsmar  går  längre  och  föreslår  att  de  som  företräder  utvecklingspsykologiska 
förklaringar  kanske har rätt  när de argumenterar  för att  barn inte  har ett  abstrakt 
tidsbegrepp klart för sig förrän en bit upp i tonåren (s. 209). Antagligen besitter dock 
inte  intervjupersonerna  en  didaktisk  kompetens  för  att  bedöma  yngre  åldrars 
historieundervisning på detta  sätt.  Istället  bör elevernas  svar tolkas utefter hur de 
subjektivt och i efterhand uppfattar vad undervisningen hade för kvaliteter. Om de 
upplever att undervisningen inte har gett dem någonting som de har nytta av idag och 
samtidigt att de inte minns särskilt mycket av den bör slutsatsen vara att detta är en 
del i deras låga uppskattning av den. Säkert finns mer detaljerade förklaringar av 
fenomenet att finna i lokala variationer såsom en specifik lärare som varit extra dålig 
eller  extra  bra,  men  för  undersökningens  syfte  känns  den  bredare  mer  allmänna 
bilden adekvat.

De  starkaste  korrelationer  som  hittades,  mellan  historieintresse  och  vikten  av 
historiekunskaper,  går igen i Johan Hanssons resultat  (2010, s. 60f). Det intresse 
som Hansson fann för nittonhundratalets historia går dessutom igen i de intervjusvar 
som denna undersökning fått: Samtliga intervjupersoner anger spontant och nästan 
uteslutande andra världskriget när de tillfrågas om en period de tycker är intressant. 
Denna vinkling kan förklaras av flera olika orsaker, dels är eleverna relativt färska 
från högstadiet, en plats där alla också angav att de avslutade undervisningen med 
andra  världskriget,  så  detta  bör  finnas  färskt  i  minnet.  Dessutom  har  andra 
världskriget  i  samhällsdebatten  ett  rykte  som en  historisk  händelse  som dels  är 
viktig,  dels  har påverkat vårt  samhälle  mycket.  Dess faktiska vikt går såklart  att 
diskutera  men  klart  står  att  eleverna  tillskriver  perioden  stor  vikt.  En  annan 
tidsperiod som verkar ha fastnat hos eleverna är revolutionernas tidsålder. Några av 
eleverna  nämner  franska  revolutionen,  en  av  intervjupersonerna  säger  bara 
»revolutionen« men kan efter en följdfråga specificera att denne åsyftar den franska. 
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Franska  och  amerikanska  revolutionerna  anses  vara  kulmen  av  de 
upplysningsfilosofiska tankarna och grundläggande principer finns kvar även i sättet 
vi styr våra samhällen, högst påtagligt i USA där den tredelade statsmakten finns 
kvar  väldigt  tydligt.  Det  är  tänkbart  att  eleverna  ser  detta  som födelsetiden  för 
västdemokratin och att detta tillsammans med bilden av den mer direkta påverkan på 
samhället andra världskriget hade bildar en destillerad grund hos eleverna. Franska 
revolutionen målade samhällets breda penseldrag, och andra världskrigets efterspel 
fyllde i detaljerna.

Ett av undersökningens mål, att bedöma hur eleverna vill ha historieundervisningen, 
har bara uppnåtts i viss mån. Saken undersöktes inte alls i enkätundersökningen och 
intervjupersonerna gav endast vaga, generella svar. Tydligt  var dock att  eleverna 
önskade  ett  avsteg  från  traditionell  undervisning  med  läroböcker  och 
instuderingsfrågor,  åtminstone  i  någon mån.  Att  få uppleva,  reflektera  kring och 
nedsänka sig i historien uttrycks som önskemål som inte uppfylls i tillfredsställande 
grad. Någon typ av specialisering och/eller fördjupning efterfrågas också redan på 
A-nivån. Detta missnöje med någon eller några delar av undervisningen syns också i 
enkätundersökningen  som redovisas  med  ett  diagram i  resultatdelen  av  den  här 
rapporten.  Några förbättringspunkter  har alltså  hittats,  och dessa finnes vara helt 
rimliga i förhållande till både ramfaktorer och reglerande styrdokument. Eleverna 
verkar alltså inte ställa några för skolan eller läraren på något sätt ouppnåeliga krav, 
varför den pedagogiska implikationen blir att i så stor mån som möjligt tillfredsställa 
de här kraven. Förbättringsförslag som lämnas av eleverna som är antingen för vaga 
eller  drastiskt  ändrar  förutsättningarna,  till  exempel  att  framskjuta  starten  för 
historieämnet,  är  värda  att  ta  i  beaktande  men  bör  inte  ageras  på  utan  vidare 
forskning i Hartsmars (2001) anda. Kanske har ändå intervjupersonerna enbart via 
intuitionen  satt  fingret  på  något  som  har  didaktiska  eller  pedagogiska  ännu 
oupptäckta konsekvenser. Resonemanget ställer många teorier på sin spets – vilken 
skall  balansen  mellan  pedagogisk  forskning  och  skolans  verklighet  vara?  Ifall 
undersökningar visar att historia är ett ämne man bäst börjar med senare, vad händer 
om liknande forskning i andra ämnen får samma resultat? Det känns främmande att 
börja  skolan med enbart  ett  fåtal  ämnen och sedan bygga på mer  och mer  med 
hänvisning  till  att  det  finns  en  tidsbegränsning.  Är  yngre  barns 
tidsuppfattningsförmåga så svag att  det är  värt  att  vänta eller  kan man acceptera 
konsekvensen av ett  något lägre intag av kunskap för att  inte  helt  kasta  skolans 
struktur över ända?

De  internationella  undersökningar  som  beskrivs  i  bakgrundskapitlet  uppvisar 
liknande resultat  som föreliggande studie. Svenska elevers uppfattning skiljer sig 
inte  markant  från  den  deras  brittiska  (Haydn  &  Harris,  2010)  motpart  innehar. 
Nyttoaspekten tillskrivs i princip identisk vikt. De svenska eleverna identifierar sig 
mer med de kinesiska studenterna än de amerikanska (Dan m. fl. 2009) vilket stärker 
idén  om  att  studenters  historieintresse  sammanfaller  med  landets  historia.  Det 
fullständiga  svaret  angående diskrepansen är  dock mer  mångfacetterat  än så och 
finns  nog  i  utökad  forskning  om  uppfattningar  och  attityder  samt  klimat  för 
historiedidaktisk diskussion i de olika länderna.

Undersökningen har funnit empiri som till viss del stöder arbetets hypotes. Eleverna 
värderar ämnet högt både i intervjuer och enkäter, och specificerar nytta i vardagsliv 
och studieliv men inte mer precist än så, ens i intervjuerna. Själva undervisningen 
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värderas  i  enkäterna  lägre  ju  längre  ner  i  åldrarna  man  kommer  och 
intervjupersonerna  uttrycker  ambivalens  inför  undervisningen  på  gymnasiet.  Det 
stoff eleverna anger att vi ska lära oss av är mer specifikt  att det inte skall få ske fler 
folkmord, eller vilka åtgärder man historiskt sett har tagit sig till vid ekonomiska 
kriser.  Eleverna  visar  alltså  en  större  fantasi  gällande  detta  än  vad  som  först 
misstänktes.

I övrigt har föreliggande undersökning i stort besvarat frågeställningarna, och med 
detta även i mångt och mycket bekräftat tidigare forskning. Samspelet mellan lärare, 
elever och formella styrdokument är nyckeln till undervisning samtliga deltagare är 
nöjda med och ett otal faktorer påverkar detta. Mer generella studier med en större 
andel  deltagande  från  en  vidgad  målgrupp  kan  ytterligare  förstärka  eller  bredda 
bilden som den här undersökningen ger.  Mer specifika studier av de frågor som 
studien  inte  lyckas  förklara  –  till  exempel  varför  eleverna  trots  missnöje  med 
tidigare  åldrars  historieundervisning  uppvisar  ett  stort  intresse  i  historia  – 
rekommenderas  för  att  vidga  vår  bild  av  fenomenet.  Var  kommer  detta  intresse 
ifrån, och varför värderar eleverna kunskaper i ett ämne som de inte tror de kommer 
ha nytta av och mest läser för betygens skull så högt?
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BILAGA 1 - Enkätblanketten

Undersökning om elevers inställning till ämnet 
historia

OBS! Enkäten är helt anonym och inget svar kommer gå att spåra till någon enskild 
person. Det är helt frivilligt att deltaga och du kan välja att hoppa av när som helst.

Kryssa det svarsalternativ som bäst stämmer:

Kvinna __ Man __

Ringa in det svarsalternativ som bäst beskriver din uppfattning vid varje påstående 
nedan.

1 = Håller inte med alls

2 = Håller till största delen inte med

3 = Håller till viss del inte med

4 = Neutral

5 = Håller med till viss del

6 = Håller med till stor del

7 = Håller helt med

Vet ej = Jag har inte tillräckligt goda kunskaper för att kunna svara på frågan

Ingen åsikt = Jag tycker inget särskilt

Jag tycker att historia är intressant:

1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

Jag tycker att det är viktigt att ha kunskaper i historia: 

1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

Jag anser att kunskaper i historia är nödvändiga för...

...högre studier 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

...mitt framtida yrke 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt
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Jag tror att jag kommer ha nytta av mina historiekunskaper i mitt...

...kommande yrkesliv 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

...framtida vardagsliv 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

...framtida studieliv 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

Jag anser att kunskaper i historia är svårt att ta till sig:

1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

Var god vänd!
Jag tror att... tycker att kunskaper i historia är viktigt: 

...andra elever 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

...vuxna 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

...arbetsgivare 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

Jag tycker att innehållet i den historieundervisning jag fått på... har varit bra 

...lågstadiet 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

...mellanstadiet 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

...högstadiet 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

...gymnasiet 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

Jag tycker att formen på den historieundervisning jag fått på... har varit bra 

...lågstadiet 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

...mellanstadiet 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

...högstadiet 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

...gymnasiet 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt
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Jag har fått ut det jag vill ha av historieundervisningen:

 1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

Jag har pluggat historia mest för betygens och/eller provens skull:

1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

Jag känner till vad som krävs av mig av läraren:

1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

Jag känner till vad som krävs av mig i förhållande till målen:

1  2  3  4  5  6  7   Vet ej   Ingen åsikt

Stort tack för din medverkan!
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Bilaga 2 – Intervjuschema

1. Tycker du att historia är intressant? Vad/vilka perioder i så fall?

2. Hur viktigt tycker du att kunskaper i historia är? 

...för arbete? 

...för studier?

3. I vilka situationer tror du att du kommer ha nytta av dina kunskaper/färdigheter?

4. Hur viktigt tror du att andra elever tycker att historia är?

...vuxna?

...arbetsgivare?

5. Hur har du uppfattat historieundervisningen du fått på lågstadiet / mellanstadiet?

Högstadiet / gymnasiet?

6. Vad har den historieundervisning du fått på lågstadiet / mellanstadiet / högstadiet / 
gymnasiet innehållit?

7. Vad tycker du att historieundervisningen ska innehålla på lågstadiet / 
mellanstadiet / högstadiet / gymnasiet?

8. Vad vill du att historieundervisningen ska innehålla?

9 .På vilket sätt vill du att undervisning i historia ska gå till?

10. Vad vill du få ut av historieämnet?

11. Vad tycker du man ska vara duktig på för att vara duktig på historia?

12. Vad tycker du är svårt att lära dig i historia?
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