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BAKGRUND: Allmänheten är medveten om att historia är ett viktigt ämne för förståelsen 
för samtiden och för att kunna tolka dåtiden. Historia hjälper människor att få en föreställning 
om demokratins värld, uppfattning och förståelse för andra människors kulturarv samt hjälper 
människan att skapa sin identitet. Det har i årtionden debatterats om historieämnets existens 
och omfattning i skolans värld av såväl historielärare, historiker, politiker som massmedia. 
Det är på grund av detta vi vill undersöka vad elever tycker om ämnet.  
 
SYFTE: Syftet med vår studie är att undersöka i hur stor utsträckning elever är intresserade 
av historieämnet i årskurs fem. Vi vill ta reda på vad elever är intresserade av i historieämnet 
samt vilka pedagogiska metoder i undervisningen som medför ett ökat intresse hos elever.  
 
METOD: 
Vi har genom en kvantitativ studie delat ut frågeformulär till elever i årskurs fem på två 
skolor i västra Sverige. Utifrån bakgrund, teoretisk utgångspunkt och insamlad empiri har vi 
sedan bearbetat och analyserat elevers historieintresse med hjälp av SPSS (Statistical Package 
of Social Science) version 17.  
 
RESULTAT: 
I vår studie kom vi fram till att elever är intresserade av hur människorna levde förr i tiden, 
andra länders historia och lokalhistoria. Av de ämnen inom historieämnet vi undersökte 
intresserar sig elever minst för krig. De faktorer som gör att elever intresserar sig för 
historieämnet är estetiska moment och genuina upplevelser i historieundervisningen. Det 
eleverna ansåg var mindre intressant i historieundervisningen var teoretiska moment.  
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1 Inledning 
Denna undersökning behandlar ämnet historia hos elever i årskurs fem. Vi har valt att 
undersöka vad elever är intresserade av inom historieämnet. Vi vill också ta reda på vilka 
pedagogiska metoder elever i årskurs fem föredrar när de får undervisning i historia. Vi väljer 
att inleda med följande citat: 
 

Vare sig vi vill det eller inte, bär vi alla historien med oss varje dag. Det som hände igår 
påverkar oss idag. Alltså lever vi mer eller mindre i historien samtidigt som våra 
handlingar lämnar spår efter sig i historien. Vi är och blir historiska varelser (Hermansson 
Adler 2004, s.9).  

 
Hermansson Adler (2004, s.9) menar att historia är ett viktigt ämne för att människan ska få 
en förståelse för samtiden genom att tolka dåtiden. Han anser att historia hjälper människor att 
få en känsla för demokrati, förståelse för andras kulturarv och bidrar till ett 
identitetsskapande. Vidare framhåller han att när människan förstår samhället och sin roll i 
sammanhanget infinner sig en trygghet och den egna identiteten synliggörs.  
 
Det har i årtionden debatterats om historieämnets existens och omfattning i skolans värld av 
såväl historielärare, historiker, politiker som massmedia. Debatten har framförallt handlat om 
historieämnets position i förhållande till andra ämnen och om ämnet ska bli ett kärnämne eller 
inte. Enligt Larsson (2004, s.360-383) har skolämnet historia fått höjd status i samhället i och 
med regeringens debatt. Det är för oss glädjande nyheter eftersom vi läser på en 
lärarutbildning med inriktning mot samhällsorienterade ämnen. Vi är intresserade av historia 
och tycker att det är ett viktigt ämne. Frågan är om elever är av samma åsikt.   
 
Det är på grund av detta vi finner det väl motiverat att undersöka elevers intresse gentemot 
historieämnet. Vi som blivande lärare är intresserade av att ta reda på om det finns något som 
vi kan göra i vårt upplägg av undervisning, både innehållsmässigt och formmässigt, för att 
göra historieämnet mer stimulerande och intressant för eleverna. 

2 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka i hur stor utsträckning elever är intresserade av 
historieämnet i årskurs fem. Vi vill ta reda på vad elever är intresserade av i historieämnet. Vi 
vill också undersöka vilka pedagogiska metoder i undervisningen som medför ett ökat intresse 
hos elever. Vi kommer att behandla följande frågeställningar: 
 

§ Vad tycker elever är intressant inom ämnet historia? 
§ Vilka faktorer såsom arbetssätt/moment i undervisningen medför att elever intresserar 

sig för historia? 

2.1 Avgränsningar 
Den första avgränsning vi har gjort är att enbart undersöka elever i årskurs fem. Vi valde den 
årskursen för att vi kommer att undervisa elever i grundskolans tidigare år, upp till och med 
årskurs fem. Vi valde även årskurs fem eftersom de eleverna har fått uppleva flest antal 
historietimmar och på så sätt har mest erfarenhet av historieämnet. Vi har även begränsat oss 
geografiskt till en kommun i västra Sverige där två skolor undersöktes. Ytterligare en 
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avgränsning är att endast undersöka vad elever är intresserade av inom ämnet historia och 
vilka faktorer som medför ett intresse. Faktorer som vi anser främjar ett intresse har vi tagit 
hänsyn till, såsom exempelvis tidsepoker, lokalhistoria, besök av ett museum, spela teater och 
se på film. Någon jämförelse mellan skolor eller elever är inte aktuellt då vi inte är 
intresserade av att studera olika skolors påverkan. Vi är intresserade av vad elever i allmänhet 
tycker bättre alternativt sämre om vad gäller såväl innehåll som pedagogik. I detta fall jämför 
vi inom individen själv och inte mellan individer. Med intresse menar vi definitionen nedan:  
 

[…] dels en attityd som består i att man önskar ta del av något, dels något som innebär 
eller utgör en nödvändig betingelse för eller en bidragande orsak till att en persons eller 
ett kollektivs nuvarande eller framtida önskningar, krav, rättigheter eller behov 
tillgodoses. (Nationalencyklopedin 2009-12-13)  

 
I frågan om vad elever är intresserade av inom ämnet historia har vi valt ut ett antal kategorier 
på olika ämnen inom historieämnet att titta på, exempelvis stenåldern, krig, kungar och 
lokalhistoria. Vi baserade denna avgränsning utifrån kursplanen och de kursmål den tar upp. 
När vi har gjort undersökningar på vilka faktorer som bidrar till ett ökat intresse hos elever 
har vi begränsat oss till ett antal arbetssätt eller moment inom undervisningen, såsom 
självständigt arbete, spela teater, se på film och lärarledd undervisning.  
 
Vi har inte valt att undersöka själva eleven utan vill endast titta på vad elever intresserar sig 
för och vilka faktorer som medför ett ökat intresse inom historieämnet. Vi tar alltså inte 
hänsyn till elevers kön, bakgrund, ekonomiska situation, familjeförhållande, osv.   

3 Bakgrund 
I vårt bakgrundskapitel har vi valt att inleda med att beskriva historieämnets roll i samhället, 
utifrån ett historiskt perspektiv, för att läsaren ska få en god bakgrund till ämnet. Vi har valt 
att belysa debatten om historieämnets roll från grundskolenivå till gymnasienivå. Anledningen 
till varför vi även väljer att ta upp gymnasieskolan är för att den debatten påverkar ämnets 
status i allmänhet och sålunda också ämnets roll i grundskolan. 
 
Vi beskriver vidare hur forskningsfältet inom skolämnet historia ser ut och har avgränsat oss 
till forskningar inom historieintresset. Det finns begränsat med forskning om elevers 
historieintresse i vårt valda åldersspann, därför har vi använt oss av forskning på elever i 
högre årskurser. Slutligen presenteras skolämnet historia utifrån läroplanen och kursplanen.  

3.1 Synen på historieämnet under 1900- och 2000-talet 
Under 1900-talet har historieundervisningens utveckling förändrats i och med politikens 
påverkan. Historieämnets status har skiftat under årens lopp och debatten kring ämnets 
betydelse har varit under ständig diskussion på politisk och samhällelig nivå.  
 
När Sverige blev demokratiserat under början av 1900-talet var socialdemokraterna missnöjda 
med historieundervisningen eftersom den ansågs ge en felaktig bild av arbetsrörelsen (Larsson 
2004, s.360). Vid en skolutredning 1940 kom skolkommissionen fram till att behovet att 
förändra skolan efter demokratiska krav var aktuellt. Kommissionen ansåg att 
historieundervisningen behandlade inaktuellt stoff utan verklighetsanknytning. Därför 
förespråkades ett speciellt ämne för att fostra människor, samhällskunskap. Detta gjorde att 
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samhällskunskap och historiekunskap skiljdes åt och historiekunskapen fick samtidigt i 
uppgift att fokusera på senare tidsperioder (Larsson 2004, s.361).   
 
I 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska 
skolväsendets utveckling (SOU 1948:27, s.164-165) utläses att skolkommissionen bygger 
vidare på tidigare förslag där kommissionen återigen anser att historieundervisningen hade för 
uppgift att anpassa skolan efter samhällets behov. Det betydelsefulla i det svenska 
skolväsendet skulle hållas kvar vid men det otidsenliga skulle tas bort. Istället skulle skolan 
använda sig av sådant som låg i samhällsutvecklingen och var utvecklingsbart. Det 
skolkommissionen ansågs kunde minskas i historieundervisningen var äldre historiska epoker, 
krigshistoria och kyrkohistoria. Englund (1986, s.398) skriver att historiker uttalade sig i 
debatten och hävdade att historia och samhällsläran är av stor vikt och behöver behandla 
sådant som ligger nära i tiden. Historikerna ansåg även att det är genom historia människan 
lär sig förklara och förstå nutiden.  
 
I Grundskolan – betänkande angivet av 1957 års skolberedning (SOU 1961:30, s.314-317) 
beskrivs att det var viktigt att ge större plats åt färdighetsämnena svenska, matematik och 
språk, samt estetiska ämnen. Detta innebar att de ämnen som kallades orienteringsämnen fick 
en sänkning med en procent av undervisningstiden. Larsson (2004, s.362) menar att det i 
betydelsen inte var så att orienteringsämnena hade minskat i betydelse utan snarare att 
kursinnehållet skulle förändras. Gymnasiet var även under utredning och enligt regeringen 
kunde något förhållande mellan historia och samhällskunskap på gymnasiets allmänna linje 
inte preciseras förrän utredningen avslutats. Det var ändå självklart att ämnena skulle vara 
huvudämnen på linjen.  
 
I Läroplaner för grundskola och fackskolor – förslag avgivet av 1957 års skolberedning (SOU 
1961:31, s.88) förespråkades att orienteringsämnena skulle fokusera på att ge eleverna 
grundläggande förståelse istället för alltför djupa faktakunskaper, eftersom samhället 
utvecklas i snabb takt.  
 

Historieundervisningens uppgift är att ge eleverna en god bildningsgrund, en vid 
associationsbas, som gör det möjligt för dem att orientera sig ute i livet, att känna igen, 
anknyta till och uppskatta skilda kulturelement. Lika lite i denna som i annan 
undervisning kan det få bli fråga om att inprägla automatiska kunskaper, mängder av 
lösryckta fakta. Kunskaperna måste sättas in i ett levande sammanhang, så att de hänger 
ihop dels med varandra, dels med elevernas egen värld (SOU 1961:31, s.88). 

 
Beredningen ansåg att innehållet i högstadiets historieundervisning var för bred och att lärarna 
därmed skulle fokusera på att använda sig av grundläggande motiv, sammanhang och 
geografiska regioner. År 1962 anslöt sig regeringen till förslaget och menade att skolan även 
skulle ta hänsyn till att eleverna fick en bred och värdefull orientering med hjälp av radio, TV, 
film och press (Prop. 1962:54, s.1, 37).   
 
År 1969 i läroplanen för grundskolan (Lgr 69) gick riktningen mot blockintegration av de 
samhällsorienterade ämnena (Skolöverstyrelsen 1977, s.170). Ett förslag till en ny läroplan för 
grundskolan lämnades 1978 in av skolstyrelsen. Som fokus stod skolans uppdrag att utgå från 
elevernas erfarenheter och svårigheter snarare än ämnen. Skolöverstyrelsen menade att det 
behövdes en samverkan mellan olika ämnen och lärare för att öka skolans 
verklighetsförankring. Detta skulle ske genom att orienteringsämnena skulle få gemensamma 
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mål och moment (Skolöverstyrelsen 1978, s.2). Larsson (2004, s.365) menar att 
historieämnets krympning inte uppmärksammades avsevärt på politisk nivå men de olika 
partierna diskuterade och hade olika förslag till läroplansförändringen. Historiker ansåg att 
historieundervisningen skulle innehålla senare tids historia och lägga mer fokus på tematiska 
perspektiv. Författaren nämner att en reaktion på förslaget var att förståelsen för vår egen tid 
skulle minska när de långa perspektiven offrades. 
 
År 1991 i Skola för bildning – betänkande från Läroplanskommittén (SOU 1992:94, s.173, 
217, 265) framgick det att Läroplanskommittén uttryckte sig motsägelsefullt om 
historieämnet. Dels ansåg kommittén att ämnet borde utökas, dels poängterade kommittén att 
det var svenska, matematik och främmande språk som borde utökas i undervisningen. En 
översyn över skolämnet historia ansågs behöva göras. Ämnesföreträdare fick i uppgift att 
utveckla ämnet inom de ramar läroplan och timplan gav. De kom fram till att svenska, 
matematik och främmande språk skulle få en utökad tid i förslaget till timplan. På bekostnad 
av att skolan och eleverna skulle ha valutrymme fick de andra ämnena i förslaget mindre tid i 
timplanen. Trots att kommittén var positiv till behovet av historiekunskaper skedde en 
förminskning av historieämnets utrymme i grundskolan.  
 
Larsson (2004, s.368-369) skriver att det skedde en drastisk minskning av 
historieundervisningen när timplanen efter 1991 års beslut trädde i kraft. Detta ledde till att 
många historielärare kritiserade ämnets svagare ställning vilket i sin tur mynnade ut i en 
debatt som stundtals nådde politisk nivå, men aldrig fram till några riksdagsmotioner. År 1993 
lade regeringen fram sitt förslag till riktlinjer för det obligatoriska skolväsendet, som skiljde 
sig från Läroplanskommitténs tidigare utredning. Regeringen valde att dela in ämnena 
geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i en grupp, där varje ämne skulle ha 
sin egen kursplan (Prop. 1992/93:220, s.1, 68).  
 
I en av statens offentliga utredningar utläses att politikerna var oroade för ungdomars 
bristande historiekunskaper, tveksamhet till demokratins värde och förintelsen under en 
partiledardebatt 1997. Detta ledde till att regeringen med Göran Persson som statsminister 
fullbordade en satsning som döptes till Levande historia (SOU 2001:5, s.17). Satsningen 
pågick i fem år av statsrådsberedningen.  
 
Bristande historiekunskaper hos eleverna togs inte på allvar av Skolverket som minskade 
historieundervisningstimmarna på gymnasienivå år 1998 (Larsson 2004, s.370). Tre motioner 
ifrån olika partier kom år 1999 och 2000, vilka handlade om att stärka historieämnet. 
Socialdemokraterna som var ett av de tre partierna lämnade en motion om att historia skulle 
bli ett kärnämne på gymnasiet (Motion 1999/2000:Ub243). Även gymnasiekommittén 
föreslog 2003 att historia skulle bli ett kärnämne som följd av många års kritiskt påpekande 
om att historieämnet minskat i timplanen (Utbildningsdepartementet 2009-12-07).  
 
Nilson (2004, s.120-122) framhåller att trots det massiva stödet för förslaget kunde han notera 
att varken ”Skolverket” eller ”Myndigheten för skolutveckling” fanns med. 
Utbildningsministern och stödpartierna meddelade 2004 i en proposition att de delade samma 
åsikt i frågan om historia som kärnämne. Synen på historieämnet var att alla behöver goda 
kunskaper i historia oavsett vilken yrkesverksamhet eller studier eleven inriktar sig mot i 
framtiden. De var därför överens om att historia skulle bli ett nytt kärnämne som skulle 



   
  Historia – hur intressant är det?  

 
 

     

 6 

omfatta 50 gymnasiepoäng (prop. 2003/04:140, s.1). När det blev regeringsbyte 2006 sa den 
nya regeringen nej till detta förslag. 
 
År 2007 meddelade Jan Björklund, Sveriges utbildningsminister, att gymnasieskolan skulle 
genomgå en reformering som innebär en höjd status för historieämnet. I och med 
reformeringen ska historia ingå som obligatoriskt ämne för samtliga program, oavsett om 
programmet är studieförberedande eller inte. Reformeringen kommer att träda i kraft hösten 
2010, förutsatt att inget annat händer (Svenska Dagbladet 2009-11-23). I den senaste debatten 
uttalar sig Jan Björklund om att den nya gymnasieskolan kommer att träda i kraft hösten 2011 
så länge oppositionspartierna inte vinner valet 2010 och beslutar sig för att förändra 
fastställandet (Svenska Dagbladet 2009-11-19). 

3.2 Nationell och internationell forskning om historieämnet 
Det sätt vi tolkar dåtid och nutid med hjälp av våra erfarenheter samt de förväntningar vi 
uttrycker på framtiden utgör grunden för historiemedvetandet. Med historiemedvetande menar 
vi tre tidsdimensioner som förhåller sig till varandra, då – nu – sedan. Definitionen på 
begreppet historiemedvetande är enligt NE: ”upplevelsen av sammanhang mellan tolkningen 
av det förflutna, förståelsen av det närvarande och perspektiv på framtiden” 
(Nationalencyklopedin 2009-12-13). Vi anser att historiemedvetande kan utvecklas av 
undervisning och bidra till elevers intresse för historia.  
 
Nanny Hartsmar (2000, s.22) skriver i sin avhandling Historiemedvetande – elevers 
tidsförståelse i en skolkontext om hur undervisning kan utveckla historiemedvetande hos 
elever. Hon menar att det ingår pedagogiska processer i familj, kamratliv och skola där 
innehåll ska tolkas och sättas i ett sammanhang. För att lärande ska bli så bra som möjligt, 
menar hon, att det är av stor vikt att elevernas erfarenheter, tankar och funderingar kommer 
fram. Dessutom behövs tid till reflektion och diskussion för att öka elevers 
historiemedvetande.  
 

Jag förstod att historia och historiemedvetande oavsett innehåll inte kan reduceras till ett 
uppräknande av fakta med vidhäftade årtal. Historiemedvetande i kvalitativ bemärkelse 
rymmer fördjupad förståelse för varje historisk tid och förmåga till reflektion och 
jämförelser mellan då – nu – sedan (Hartsmar 2000, s.22). 
 

För att främja elevers historiemedvetande, och på så sätt deras intresse, ämnar skolans 
historieundervisning bero på skolans kultur. I Hartsmar (2000, s.83) framgår det att skolan 
inte ser till elever och dess erfarenheter i historieundervisningen. Elever framhålls sällan som 
utgångspunkt för att tolka och skildra historiska händelser. Detta medför att ämnet blir mindre 
meningsfullt och begripligt för elever samt bidrar till ett minskat intresse.  
 
Hermansson Adler (2004) menar att läroboken är en faktor som styr och har mest verkan på 
historieundervisning. En lärobok kan bidra med relevant fakta och goda texter men om 
undervisningen följer läromedlet slaviskt finns ingen plats för lokal historia eller elevers 
intresse för ämnet (s.49-50). Hartsmar (2000, s.238) skriver att det har gjorts nationella 
utvärderingar som slår fast att historieundervisningens upplägg är styrd av läroboken. Detta 
ska enligt Hartsmar bero på att läroplanen är traditionell och att lärare som har en äldre 
utbildning och undervisar i historia har genomgått en begränsad ämnesutbildning. Om läraren 
inte har tillräckliga ämneskunskaper är det lätt att han/hon blir styrd av läroboken och på så 
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vis utformar undervisningen efter boken istället för eleverna. Ammert (2008, s.24) skriver att 
det är lärobokens författare som enskilt ansvarar för att rätt stoff väljs ut och struktureras upp i 
en lärobok. Hermansson Adler (2004, s.214) uttrycker sig kring historieundervisningen och 
menar att ”en stimulerande och utvecklande historieundervisning lägger grunden till ett ökat 
historiemedvetande och intresse för historia.”  
 
I Hartsmar (2000, s.242) framgår att elever inte är vana att reflektera över det innehåll som de 
arbetar med. Det är tecken på att det inte finns någon speciell struktur för vad som skall 
utvecklas när det gäller elevers historiemedvetande. Lärare förlitar sig för mycket på att 
läromedelsförfattare valt ut rätt stoff som ska utveckla tidsmedvetande av sig självt hos 
elever. Hartsmar anser att lärare måste ta eget ansvar och föra samman den lilla historien med 
den stora för att elevers historiemedvetande ska utvecklas.   
 

Det är framförallt genom associationerna till ”tid” och ”framtid” och uppsatserna som den 
”lilla historien” blir synlig. Dessa delar av undersökningen visar att eleverna både är del 
av historien och skapare av historia (Hartsmar 2000, s.242).    

 
Hartsmar (2000, s.242) uttrycker att skolan inte tar hänsyn till elevers erfarenheter i den 
traditionella historieundervisningen utan fokuserar på läromedlens innehåll. Svingby (1993, 
s.54) är av samma mening och skriver i sin studie att bandet mellan elevernas intresse och det 
skolan vill förmedla är svagt. Slutsatsen från hennes undersökning är att 
historieundervisningen/historiedidaktiken avspeglar läroböckernas innehåll väl. 
Historieundervisningen, menar hon, fokuserar på det förgångna ”en enda beskrivning/fakta 
lärs in så bra som möjligt och det är sällan som beskrivningen/faktan problematiseras eller 
granskas kritiskt”. Något som hon också poängterar är att undervisningen berör jämförelser 
mellan olika historiska skeenden i en liten utsträckning.  
 
Det har gjorts en internationell forskning om vad elever intresserar sig för inom skolämnet 
historia och vilka faktorer inom undervisningen som påverkar intresset. Angvik och Borries 
(1997) redovisar i Youth and History, volym A och B, fjorton- och femtonåriga elevers syn på 
historia. Projektet genomfördes våren 1995 i 27 länder i Europa som en komparativ 
undersökning. Syftet med projektet var att se vad historieundervisningen gav för resultat. 
Avsikten med det forskningsmaterial som framgick var att berika personer som arbetar inom 
pedagogik, framförallt historielärare, och framtida forskare. Huvudfrågan i projektet 
var:”What does history mean to young people?” Totalt medverkade 32 000 tonåringar i 
undersökningen genom att besvara ett frågeformulär där olika områden presenterades. 
Områdena som behandlades var intresse för olika ämnen i historia, associationer och attityder 
till förståelse av historia, olika undervisningssätt, historiska begrepp samt förväntningar på 
framtiden (Angvik & Borries 1997, vol. A, s.3). Ett av undersökningens resultat som 
behandlar intresse för olika historiska perioder visar att elever föredrar samtida och modern 
historia framför äldre historiska tidsepoker. ”Normally fifteen year-old-students are interested 
more in contemporary and modern history that in ancient, medieval, or early modern times” 
(Angvik & Borries 1997, vol. A, s.71). Enligt Svingby (1993, s.38) är eleverna som mest 
intresserade av historia när de själva får vara aktiva.  
 
Inom området som handlar om historiska kategorier redovisas att elever är mest intresserade 
av kategorin: historien om någons egen familj, samt kategorin: äventyr och stora upptäckter. 
Dessa två kategorier dominerade för intresset även om det förekom en variation mellan de 
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europeiska länderna i form av hur starkt intresset var och hur pass mycket eleverna var 
intresserade av kategorierna. En kategori som eleverna inte tyckte var intressant var ”krig och 
diktaturer”. Resultatet från den kategorin visar en låg bekräftelse av intresset från elevernas 
håll. Författarna anser att ett högt intresse för kategorin ”krig och diktaturer” var mer 
fascinerande under tidigare årtionden bland yngre elever, framförallt hos pojkar, men att det i 
dagens samhälle inte längre finns något starkt intresse. Enligt författarna kan möjliga faktorer 
till det låga intresset i deras undersökning vara elevernas ålder och samhällets utveckling 
(Angvik & Borries 1997, vol. A, s.74-75).  
 
Svingby (1993, s.38) har inte gjort undersökningar på kategorier eller historiska perioder utan 
på elevers värderingar kring historieundervisningen. Undersökningen visar att intresset för 
historia är högt i jämförelse med de andra SO-ämnena (geografi, samhällskunskap och 
religion). Intresset för historia ökar när eleverna själva får vara aktiva och diskutera angelägna 
och intressanta frågor. De tycker om när läraren står och berättar fritt och när de får gå på 
studiebesök. Eleverna föredrar också när de får leta fakta själva. Faktorer som minskar 
intresset är när eleverna får svara på frågor från ett frågeformulär och när de följer lärobokens 
instruktioner. Om innehållet i undervisningen inte är angeläget och intressant för eleverna 
minskar intresset markant.  

3.3 Läroplan, kursplan och eleven  
Läroplan och kursplan är styrdokument för alla lärare som arbetar i svensk skola. Med tanke 
på att vår undersökning behandlar elevers intresse för ett skolämne är det viktigt att presentera 
vad som står skrivet i läroplan och kursplan för ämnet historia. 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet 1998, s.5) betonas att elever ska få en intressant och stimulerande 
undervisning. Vidare kan det läsas att elevens egen historia ska studeras parallellt med 
närmiljöns och nationens historia. Undervisningen skall bidra till att elever ska bli medvetna 
och känna delaktighet i det gemensamma kulturarvet. Detta ger en trygg identitet för eleverna 
som kan hjälpa dem att få en förståelse för andra människor och deras villkor. Skolans 
uppdrag är även att föra vidare och utveckla kulturarvet mellan generationer.  

 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I 
samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §) (Utbildningsdepartementet 1998, s.5).  

   
I läroplanen utläses att skolan ska erbjuda eleverna en intressant och varierad undervisning. 
Skolan ska sträva efter att vara en levande plats där social gemenskap och trygghet ligger som 
grund för ett lustfyllt lärande. Varje enskild elev skall få utvecklas, känna glädje samt få 
uppleva den tillfredställelse som ges när hinder övervinns och framsteg görs. För att skolans 
utveckling ska bestå av god kvalitet krävs det att undervisningsmålen och resultaten ständigt 
följs upp och utvärderas för att ge plats åt nya metoder (Utbildningsdepartementet 1998, s.7). 
I kursplanen för historia under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen står det skrivet att 
historia ska visa sammanhang och bakgrund, i både långa och korta perspektiv, för både 
individer och samhällen. Historia ska stimulera elever till att känna nyfikenhet, vara 
identitetsstärkande samt ge förståelse för både sitt eget och andras kulturarv. Alla skeenden, 
vare sig det utspelar sig i nutid eller dåtid, kan ses mot en historisk bakgrund. Varje enskild 
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individ, levande som död, kan sättas in i ett historiskt sammanhang (Skolverket 2000a 2009-
11-23).    
 
Hermansson Adler (2004, s.12) framför att ämnet historia är en del av ett SO-block på 
grundskolan där även samhällskunskap, religion och geografi ingår. Det upplägget gör att 
elever läser ämnena i olika avsnitt med långa tidsperioder emellan, något som kan medföra att 
elever har svårt att se samband, få en ordentlig bakgrundskunskap och därmed kan tappa 
intresset för ämnet. Skolverket (2000b, 2009-11-23) redovisar att historieämnet får en 
begränsad tid i och med att det ingår i ett ämnesblock. Totalt har SO-blocket 885 lärarledda 
undervisningstimmar i grundskolan.  
 
Hermansson Adler (2004, s.12) skriver att lärare som undervisar i historia måste ta hänsyn till 
olika teoretiska delar för att undervisningen skall bli levande och kunskapsrik. Den första 
delen är styrdokumentens innehåll i läroplaner och kursplaner. Dessa vilar på 
Regeringsformens text om den svenska demokratin. Den andra delen innefattar universitetens 
krav på vad det akademiska ämnet historia skall innehålla. Tredje delen som lärare måste ta 
hänsyn till är det lokala innehållet i ämnet historia samt elevens egen uppfattning om ämnet. 
Enligt Hermansson Adler innebär detta att lärare måste använda sig utav de pedagogiska 
verktygen på bästa sätt för att uppfylla alla krav och därmed kunna stimulera sina elever till 
ett ökat intresse.   

4 Teoretisk utgångspunkt 
I följande kapitel redovisas vår teoretiska utgångspunkt. Vi inleder med att presentera det 
sociokulturella lärandet utifrån Lev S Vygotskijs perspektiv för att sedan introducera Jean 
Piagets tankar om det konstruktivistiska synsättet. De två teoretikernas tankar vävs sedan 
samman med några utvalda historiker och deras åsikter kring en intresseväckande 
historieundervisning. Avslutningsvis presenteras våra valda teorier i förhållande till studiens 
syfte.  

4.1 Sociokulturellt lärande 
Lev S Vygotskij, teoretiker och psykolog, är den som språkar för det sociokulturella lärandet. 
En central beståndsdel i ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation. Han menar att 
utveckling och lärande sker i ett socialt samspel med andra (Vygotskij 1999, s.13). Han 
påpekar vidare att barnet utvecklar sitt språk när det samtalar och är tillsammans med andra 
människor. Tänkande, språk och ord är beståndsdelar av människans medvetande och genom 
kommunikation utvecklas barnet socialt (Vygotskij 1999, s. 19). Han anser även att 
människor ständigt utvecklas och förändras i samspel med andra. För att barn ska utvecklas 
vidare behöver de en handledare som besitter mer kunskap och har mer kompetens än de 
själva. Vygotskijs grundtanke är att det som barnet klarar idag tillsammans med andra klarar 
det på egen hand imorgon. Det är begreppet som Vygotskij kallar för den närmaste 
utvecklingszonen. För att individen ska kunna skapa sin egen utveckling inom ramen för de 
sociokulturella tillfällen som ges måste den enskilde vara deltagande. De sociokulturella 
betingelserna bildar på detta sätt den miljö som utvecklar individen (Vygotskij 1999, s. 13). 

4.2 Konstruktivism 
Jean Piaget, teoretiker och filosof, förespråkar ett tankesätt som är konstruktivistiskt. Med det 
menar Piaget att det är barnet själv som skapar sin egen förståelse av omvärlden genom en 
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aktiv utvecklingsprocess (Piaget 1969, s.18). För att ett barn ska kunna utvecklas förutsätts att 
barnet själv, genom att vara aktivt, gör upptäckter av olika slag. Enligt Piaget är det viktigt att 
det finns möjligheter för barnet att utforska både sin omgivning och sig självt för att kunna 
utvecklas. Hans konstruktivistiska syn på kunskap syftar till att barn föds kompetenta och kan 
lära i samspel med andra. Han menar vidare att barn måste stöta på motstånd anpassat till den 
mognadsnivå de befinner sig inom för att kunna utvecklas och lära. Konstruktivismen är en 
ståndpunkt där arv och miljö är i samspel med mognad och inlärning. Dessa faktorer är 
nödvändiga i utvecklingen eftersom barnet får en större plats till att konstruera sin egen 
utveckling inom detta synsätt (Evenshaug & Hallen 2001, s.119, 135-136). 

4.3 Främjandet av intresse i historieundervisningen 
Hermansson Adler (2004, s.78, 214-215) menar att undervisningen borde vara både 
stimulerande och utvecklande för att elevers historiemedvetande och intresse ska öka. Med 
historiemedvetande menar Hermansson Adler förståelsen mellan tolkningen av det förgångna, 
insikten om nutiden och perspektiven på framtiden. Vygotskij (1999, s.19) anser att 
människan ständigt utvecklas och förändras i samspel med andra. Vidare menar han att 
människan måste ha verktyg och möjligheter för att kunna göra upptäckter och därmed kunna 
utvecklas.  
 
Hermansson Adler (2004 s.78, 214-215) förespråkar variation av metoder i 
historieundervisning för att elever ska få ett nytänkande och utveckla sina kunskaper. 
Assimilation och ackommodation är två begrepp som forskaren Piaget talar om som 
behandlar utvecklandet av kunskaper (Evenshaug & Hallen 2001 s.119). Begreppet 
assimilation betyder att barnet anpassar omgivningen till sig själv, vilket innebär att de lägger 
till sina nya upplevda intryck och upplevelser till de erfarenheter de redan har. Med detta 
menar han att barnens förförståelse utvecklas genom att de tar in den nya kunskapen de 
tillägnar sig genom omgivningen. Enligt Piaget är processen assimilation inte tillräcklig 
eftersom barnet behöver ett nytänkande för att kunna förstå den nya kunskapen. Denna 
process kallas ackommodera, vilket innebär att barnet anpassar sig själv efter omgivningen. 
Hermansson Adler står i relation till Piagets teori om konstruktivismen och framhåller även 
att följden av en varierad undervisning blir att elever utvecklar en förmåga att handskas och 
granska olika historiska perspektiv. Enligt Hermansson Adler innebär lokalhistoria att elever 
undervisas om historien runt omkring dem, vilket leder till en ökad historiemedvetenhet hos 
dem. Det kan även bidra till identitetsskapande. Därför är det viktigt att lokalhistoria får ta 
större plats i historieundervisningen då det möjliggör till äkta upplevelser.  
 
Hermansson Adler (2004 s.78, 214-215) menar vidare att elever behöver få uppleva genuina 
upplevelser i undervisningen eftersom de är motivationshöjande och ökar lusten för inlärning. 
Vygotskij och Piaget (Evenshaug & Hallen 2001 s.136) är överens om att barn är nyfikna och 
aktiva upptäckare som vill utforska och lära sig nya saker och företeelser. Vygotskij menar att 
barn behöver stimuleras till ett aktivt samarbete med andra för att en intellektuell utveckling 
skall kunna ske. Det är ett viktigt pedagogisk uppdrag att ge barn hjälp och stöd för att de 
skall utvecklas och klara av nya uppgifter, att vara en handledare för barnet. Hermansson 
Adler är överens med Vygotskijs och Piagets teori och framhåller att genuina upplevelser 
stimulerar elever till inlärning.   
 
Aronsson (2004, s.7) hävdar att det är historieundervisningens form som bidrar till kunskap 
och inlärning på olika sätt. Genom att exempelvis besöka ett museum lär sig elever om den 
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gångna historien på ett viktigt och meningsfullt sätt. Författaren menar att elever inhämtar 
betydelsefull kunskap på ett intressant sätt genom att få uppleva historiska evenemang. 
Vygotskij (1999, s.13) anser att barn lär i samspel med andra och genom upplevelser i 
omgivningen utvecklas barnets jag. Angvik (1999, s.121-136) nämner att det finns många 
olika anledningar till varför ett historieintresse uppstår. Anledningarna behöver inte vara 
precis samma hos varje enskild människa utan kan ha vidsträckt skilda grunder. Orsaken till 
detta menar Angvik är att det kan finnas ett behov för kunskap, vetandebegär och en generell 
önskan om ökad kunskap hos varje människa. Angvik belyser hur viktigt och intressant 
historia är för människor eftersom historien kan finna svar på människans rötter och identitet. 
Enligt Vygotskij påverkar kulturen barnets inlärning, värderingar och identitet, eftersom 
barnet lär i samspel med omgivningen som speglas av kulturen (Evenshaug & Hallen 2001 
s.135).  
 
Angvik (1999, s.121-136) och Aronsson (2004, s.7) är av samma åsikt kring historiska 
upplevelser och hävdar att historia kan fungera som underhållning. Angvik menar att det är 
genom upplevelser och spänning som intresset för historiska filmer, tv-program, böcker och 
dokumentärer ökar. Avslutningsvis framhåller Angvik att många har ett intresse för historia 
eftersom kunskaper om historien kan fungera som argument för att övertala andra människor 
eller för att de anser att historia är relevant.  

4.4 Våra valda teorier 
Vi ser barn som aktiva individer som själva är med och påverkar sin omgivning och i sin tur 
blir påverkad av den. Vi upplever utvecklingen som en process där samspel med andra 
människor är i fokus. Vi stödjer Vygotskijs och Piagets teorier om ett sociokulturellt lärande 
och ett konstruktivistiskt synsätt. Vi är även av samma åsikt som historikerna Hermansson 
Adler, Angvik och Aronsson gällande intressehöjande faktorer i historieundervisningen.  
 
Vårt syfte med studien är att undersöka i hur stor utsträckning elever är intresserade av 
historia i årskurs fem. Vi vill ta reda på vad elever intresserar sig för inom ämnet med tanke 
på nämnda synpunkter från Aronsson, Angvik och Hermansson Adler. Vi vill också 
undersöka vilka faktorer i undervisningen som medför ett ökat intresse och lärande, såsom 
Vygotskij och Piaget har åsikter om. Det vi bland annat vill undersöka är om elever föredrar 
att arbeta i grupp och om det blir mer intressant om eleven själv får vara aktiv.  

5 Metod 
I följande kapitel redogör vi för vårt valda tillvägagångssätt vid genomförandet av vår 
kandidatuppsats. Vi inleder med att presentera vårt vetenskapliga angreppssätt och 
förhållningssätt. Därefter presenteras studiens urval som sedan följs av utformandet av 
frågeformuläret, datainsamlingen och den forskningsetik vi tillämpat. Studiens giltighet, 
granskning av insamlat material och hur vi har bearbetat vår data avslutar kapitlet. Vi kommer 
även att motivera våra metodologiska ståndpunkter för studien.  

5.1 Vetenskapligt angreppssätt  
Det finns två olika angreppssätt inom forskningen, det kvalitativa och det kvantitativa. Dessa 
två metoder handlar i huvudsak om hur forskare använder sig av dessa när de samlar in och 
behandlar data (Andersen 1994, s.69-70). Vår studie kommer att innehålla det kvantitativa 
angreppssättet eftersom vårt syfte är att undersöka i hur stor utsträckning elever är 
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intresserade av historieämnet. För att kunna undersöka vårt syfte har vi valt att använda oss 
utav ett frågeformulär.  
 
Björkdahl Ordell (2007, s.194) menar att om forskaren i huvudsak skall uppskatta hur många 
eller hur ofta något är förekommande, måste data som går att kvantifiera samlas in. Det kan 
göras med redskapet enkät/frågeformulär. En kvantitativ metod redogör för och ser 
skillnader/likheter med de svar som kommer in via frågeformulär.  
 
Vid användandet av ett frågeformulär är en viss kontroll möjlig eftersom alla deltagare får ta 
ställning till exakt samma frågor i exakt samma ordning. Frågeformulär är även ett lämpligt 
redskap att använda sig utav eftersom eleverna är mer anonyma än i en intervjusituation. Det 
kan vara lättare för eleverna att svara sanningsenligt när de är anonyma för forskaren. 
Användandet av frågeformulär ger också en överskådlig blick över vårt 
undersökningsområde. Ett frågeformulär kan besvaras i grupp eller enskilt och består av en 
eller flera frågor. Är den lätt att besvara kommer den tillbaka ifylld. Frågorna skall vara 
meningsfulla för den som skall svara på frågeformuläret och det ska vara tydligt hur de skall 
besvaras (Björkdahl Ordell 2007, s.91-92). 
 
Då vår undersökning går ut på att undersöka i hur stor utsträckning elever är intresserade av 
historia är observation inte ett lämpligt redskap. Vi anser att observationer beskriver hur 
någonting förhåller sig medan vi är mer intresserade av i vilken utsträckning eleverna är 
intresserade av historia. Detta får vi reda på genom ett frågeformulär.    

5.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Enligt Jonsson (2004, s.205) vill forskaren gärna fastställa orsakssamband, men kan ibland 
göra det på ett felaktigt sätt. Forskaren tror sig se företeelser/orsakssamband som egentligen 
inte finns. Författaren menar att processen när forskaren tolkar orsakssamband är personlig 
och att det är medvetandet som konstruerar den. När någon utgår ifrån ett realistiskt 
perspektiv anses orsakssamband finnas utanför medvetandet. Ett kritiskt realistiskt perspektiv 
menar att våra fem sinnen inte kan uppfatta de orsaksrelationer som befinner sig utanför vårt 
medvetande helt korrekt, eftersom människan har konstruerat verkligheten till viss del och 
handlar utifrån den. Det finns med andra ord en verklighet där ute men eftersom våra 
medvetanden uppfattar olika bitar av verkligheten kommer våra tolkningar att skilja sig åt 
något. Forskaren söker kunskap, gör generaliseringar utifrån det och drar slutsatser. Utifrån ett 
kritiskt realistiskt perspektiv kommer de slutsatser forskaren kommer fram till vara beroende 
av den metod som används när data hämtas in. För att få fram jämförbara resultat försöker 
forskaren ha så stark kontroll över olika variabler som möjligt i studien. En forskare som antar 
ett kritiskt realistiskt perspektiv anser även att om samhället och kulturen förändras kan 
slutsatser behöva ändras i och med att människor kommer att reagera på andra sätt, eftersom 
deras uppfattningsförmågor förändras (Jonsson 2004, s.206).  
 
Vi har utgått ifrån det vetenskapliga synsättet kritisk realism i vår studie eftersom vi gör en 
undersökning och drar egna slutsatser utifrån det. Kritisk realism innebär att vi som forskare 
är medvetna om att de slutsatser vi gör är utifrån vår tolkning av insamlad empiri och behöver 
således inte vara sann. Den belyser inte hur verkligheten förhåller sig.    
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5.3 Urval  
Vi valde att undersöka elever på två skolor i vår geografiska omgivning. Skolorna är således 
inte slumpmässigt utvalda utan gjorda efter ett bekvämlighetsurval (Svenning 2000, s.202). Vi 
har undersökt elever i två klasser i årskurs 5 på två skolor. Eleverna har fått svara på ett 
frågeformulär. Verksamheterna som har undersökts är förlagda i en kommun i västra Sverige. 
Totalt gavs missivbrev och samtyckesblankett ut till 77 elever, 60 elever på en skola 
respektive 17 elever på den andra. Vi valde att göra undersökningen på två skolor för att få ett 
större antal elever med tanke på eventuellt bortfall.  

5.4 Utformande av frågeformulär 
När vi påbörjade vårt arbete med att utforma frågor och påståenden till frågeformuläret 
granskade vi till att börja med vårt syfte och skrev ner frågor som skulle kunna besvara våra 
övergripande uppsatsfrågor. Patel och Davidson (2003, s.70) menar att det är viktigt att det 
finns en noggrann planering om vad som ska undersökas vid utformandet av ett 
frågeformulär. Vidare påpekar författarna även att syftet ska vara klart innan 
frågeformuleringen påbörjas för att frågorna på bästa sätt ska spegla undersökningens 
innehåll.  
 
Den första övergripande uppsatsfrågan handlade om vad elever tycker är intressant inom 
ämnet historia. För att få svar på den funderade vi ut olika ämnen inom historia som elever 
kunde tänkas vara intresserade av. Några exempel på sådana ämnen var krig, hur människorna 
levde förr i tiden, andra länders historia och lokalhistoria. Den andra övergripande 
uppsatsfrågan var vilka pedagogiska metoder som medför att elever intresserar sig för 
historia. För att få svar på den utformade vi nio olika metoder som, enligt oss, kan påverka 
elevers intresse för historieämnet. De nio metoderna var att själv forska fram fakta, att läraren 
undervisar, att arbeta med en lärobok, att skapa bilder, att spelar teater, att se en film, att 
besöka ett museum, att läraren visar historiska saker och att någon kommer på besök och 
berättar om historia. Dessa nio metoder delades sedan in i tre kategorier och döptes till 
teoretiska moment, estetiska moment och genuina upplevelser.  
 
Under tiden vi konstruerade våra frågor och påståenden till frågeformuläret diskuterade vi 
fram olika formuleringar. Vi samtalade och tog hänsyn till det språk som var mest lämpligt att 
använda sig utav i förhållande till vår valda åldersgrupp. Eftersom frågeformuläret riktade sig 
till elever i årskurs fem var det av stor vikt att instruktioner och fråge- och 
påståendeformuleringar var enkla och tydliga. Vi gick hela tiden tillbaka till vårt syfte och 
stämde av så att frågorna och påståendena verkligen besvarade våra uppsatsfrågor. Patel och 
Davidson (2003, s.73-75) framhåller att frågornas formulering är lika viktiga som de svar som 
inkommer i och med undersökningen.  
 
Framställandet av frågorna och påståendena till frågeformuläret var en process där 
bearbetning och redigering var ständigt återkommande. Arbetet avslutades med en finslipning 
av frågornas och påståendenas formulering och placering vilket gav frågeformuläret en tydlig 
struktur, vilket också Patel och Davidson (2003, s.73) språkar för. Vid en utformning av ett 
frågeformulär bör icke ledande frågor användas som endast innehåller en frågeformulering 
per fråga. Detta för att respondenten enkelt ska kunna besvara frågorna (s.72-73). Vi valde att 
utforma frågeformuläret med 20 påståenden och tre frågor. De tre frågorna konstruerades som 
öppna, där kvalitativa svar från elever efterfrågades.   
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Vi valde att utforma frågeformuläret på en svarsskala mellan siffrorna 1-6, där siffra 1 
motsvarar ”håller inte alls med” och siffra 6 ”håller med”. För att inte förvirra 
svarsrespondenten valde vi att begränsa svarsskalan till sex olika svarsalternativ, där det 
jämna antalet siffror hjälper forskaren att sammanställa resultatet i och med att respondenten 
inte kan kryssa i ”mittemellansiffran”. Vi anser även att analysen av datan dessutom blir 
förenklad när den består av en sexgradig skala istället för en bredare. 

5.5 Datainsamling  
Vid genomförandet av denna studie gjorde vi alla moment tillsammans förutom utlämnandet 
av missivbreven där vi besökte varsin skola. Vi tog delat ansvar för den litteratur som var 
aktuell, den empiri som skulle samlas in och den text som skulle skrivas.  
 
Vid datainsamlingen besöktes de två skolor som ingick i studien vid olika tillfällen. När den 
första skolan besöktes genomfördes frågeformulären i helklass i elevernas hemklassrum. 
Innan frågeformuläret delades ut till eleverna förklarade vi hur de skulle gå till väga vid 
besvarandet. Eleverna fick 30 minuter till sitt förfogande för att svara på frågeformuläret och 
när samtliga elever var färdiga samlade vi in dem i ett kuvert för att säkra elevernas 
anonymitet. Av de 17 elever som blivit tillfrågade att ingå i studien var det 15 elever som 
svarade positivt på samtyckesblanketten och därmed fick medverka.  
 
Vid besöket av den andra skolan skedde genomförandet av frågeformuläret vid samma 
tidpunkt men eftersom klassen består av 60 elever är de uppdelade i olika hemklassrum. 
Tillvägagångssättet var detsamma som vid den första skolan. Av de 60 elever som blev 
tillfrågade var det 45 som fick medverka.  
 
Något som kan ha påverkat datainsamlingen och materialets kvalitet är att vi som forskare var 
på plats vid ifyllandet av frågeformulären. Det medförde att vi kunde ge muntliga 
instruktioner till eleverna, fanns som stöd vid genomförandet om frågor skulle uppkomma 
samt samlade in datan på plats. Om genomförandet istället hade skett med hjälp av postenkät 
eller över Internet hade vi som forskare inte haft samma kontroll över datan (Dahmström 
2000, s.64).  

5.6 Forskningsetik 
Vi har tagit del av individsskyddskravet som har varit vår utgångspunkt gällande de etiska 
principer vi har använt oss utav vid genomförandet av vår studie. Individsskyddskravet består 
av fyra huvudkrav varav de första är informationskravet och samtyckeskravet som går hand i 
hand. Dessa innebär att de berörda parter som kommer att ingå i studien blir informerade om 
dess syfte samt att det är frivilligt att delta och att de när som helst har möjlighet att avbryta 
sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2002, s.6-7).  
 
Ett missivbrev delades ut tillsammans med en samtyckesblankett där information om studien 
fanns med. Enligt individsskyddskravet måste vårdnadshavaren skriva under en 
samtyckesblankett om den som medverkar i studien är en person under 15 år 
(Vetenskapsrådet 2002, s.9). Eftersom våra elever går i årskurs fem var detta nödvändigt.  
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla personer som deltar i studien 
skall vara oidentifierbara i den färdiga rapporten samt att personuppgifter skall förvaras på ett 
ställe där inga obehöriga har tillträde. Vi tog hänsyn till detta krav och förstörde allt material 
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efter vi sammanställt empirin. Inga namn på vare sig personer eller skolor finns med i vår 
studie. Det sista huvudkravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifter som är insamlade 
om enskilda personer endast får användas i forskningssyfte. Vi har använt de uppgifter vi fått 
in till vårt examensarbete och ingenting annat (Vetenskapsrådet 2002, s.12-14).  

5.7 Studiens giltighet    

5.7.1 Validitet 
Genom att vi har för avsikt att undersöka elevers intresse med hjälp av frågor och påståenden 
där skriftliga skattningar på skalor utförs av eleven, blir begreppsvaliditet särskilt viktig för 
oss. Detta begrepp innebär att forskaren verkligen mäter det han eller hon avser att mäta 
(Howitt & Cramer 2005, s.219). Validitet står således i relation till studiens syfte och dess 
frågeställningar. Om instrumentets konkreta frågor och påståenden lyckas fånga den abstrakta 
variabeln, i vårt fall intresse, kan vi hävda en god validitet. Alltså, om undersökningen har 
mätts korrekt blir validiteten hög (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2009, s.108).  
 
Inre validitet innebär att forskare ställer sina frågor till rätt undersökningspersoner, att 
undersökning stäms av mot en kontrollgrupp, att forskaren använder sig utav tillräckligt stor 
andel indikatorer för att besvara en fråga samt att rätt mätinstrument används (Svenning 2000, 
s.61). För att få en hög inre validitet har vi satt oss in i ämnets teoretiska bakgrund vilket har 
gjort oss väl införstådda inom området, samt införskaffat god kännedom om det redskap som 
används i studien. Innan undersökningen genomfördes testade vi det redskap vi haft för avsikt 
att använda i vår studie på personer som motsvarade rätt målgrupp för att missförstånd skulle 
undvikas. Vi konstruerade även våra frågor och påståenden så att de innehöll relevans i 
förhållande till vårt syfte.  
 
Den yttre validiteten behandlar undersökningens helhet där möjlighet till generalisering av 
resultatet är central. Det kan dels handla om generaliseringar från ett urval till en population 
och dels från en viss studie till en generell teori. För att en generalisering ska kunna göras av 
en kvantitativ undersökning krävs det att den empiriska grunden är korrekt, dvs. att urvalet 
skett slumpmässigt. Detta är en grundläggande förutsättning vid generaliseringar av en 
kvantitativ studie (Svenning 2000, s.62). Eftersom vårt urval inte är slumpmässigt uttaget kan 
vi heller inte göra någon generalisering. Däremot kan vårt resultat stimulera andra att invända 
och svara mot vårt resultat, samt leda till debatt.  
 
En svaghet i vår studie som påverkar vår yttre validitet är att vi endast har presenterat 
forskning från elever på grundskolans senare år. Alltså, vi undersöker elever i årskurs fem 
men relaterar den empirin med forskning på elever i årskurs sju till nio. Vi gör därmed en 
koppling mellan elever i olika åldersgrupper när vi utför vår resultatdiskussion och knyter 
samman vår empiri med resultat från tidigare forskning.  

5.7.2 Reliabilitet 
Tillförlitligheten i studiens resultat kallas för reliabilitet. Det innebär att om två 
undersökningar med samma syfte och med samma metoder genomförs i en population där 
inga förändringar ägt rum, ska samma resultat påvisas (Svenning 2000, s.63). Däremot kan 
problem uppstå vid sådana upprepade försök av samma studie, eftersom verkligheten 
förändras.   
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Reliabilitet innebär att reflektera kring om forskningen som genomförts kan anses vara 
tillförlitlig gällande insamling av data, bearbetning av data och den datan som undersökts 
(Johannessen & Tufte 2003, s.28). För att testa reliabiliteten i en studie kan exempelvis 
samma personer få besvara samma fråga med en tids mellanrum. Om resultatet är detsamma 
är reliabiliteten i studien hög (Howitt & Cramer 2005, s.219).  
 
För att stärka reliabiliteten i vår studie har vi granskat den insamlade datan, objektivt 
analyserat datan vid bearbetningen samt valt ut representativa delar av materialet till 
undersökningen. Reliabiliteten i vår studie kan ha påverkats i positiv riktning eftersom vi 
medverkade på plats vid genomförandet av frågeformuläret. Vid genomförandet hade vi 
möjlighet att förklara frågeformuläret för respondenterna och respondenterna hade möjlighet 
att ställa frågor till oss. Vi lade dock vikt på att själva proceduren vid ifyllandet av 
instrumentet skulle vara lika för alla deltagare och att allt vårt bemötande var detsamma för 
alla. 

5.7.3 Felkällor 
Vid genomförandet av en kvantitativ studie kan vissa felkällor uppträda. 
Validiteten/reliabiliteten ökar och analysen blir mer trovärdig om forskaren är medveten om 
de felkällor som kan uppstå. Enligt Svenning (2000, s.202-204) kan felkällorna delas in i 
diverse kategorier såsom urvalsrelaterade fel, kodningsrelaterade fel och analysrelaterade fel.     
 
Vid vår urvalsprocess utgick vi från att genomföra vår undersökning på två skolor i vår 
geografiska omgivning. Skolorna är således inte slumpmässigt utvalda utan gjorda efter ett 
bekvämlighetsurval. En tydlig felkälla uppstår om vi med vår forskning menar på att en 
generalisering kan göras. Det är endast om urvalet är slumpmässigt gjort som en 
generalisering till en större population kan göras (Svenning 2000, s.202).   
 
En felkodning kan ha förekommit vid införande av vårt material i det statistiska 
analysprogrammet SPSS (Statistical Package of Social Science) version 17. Beroende på 
dåliga instruktioner eller slarv kan material kodas eller skrivas fel vid införande i program 
(Svenning 2000, s. 203). Detta har vi försökt motverka genom att grundligt gått igenom vårt 
material och läst in oss på programmet. Vi har även genomfört efterkontroller för att granska 
vårt tillvägagångssätt.  
 
Analystekniska felkällor kan uppkomma vid analysen genom att materialet tolkas fel eller att 
forskaren förbiser betydelsefulla delar. Teoretiska felkällor kan uppstå om kopplingen mellan 
reslutat och teori blir felaktig och ofullständig (Svenning 2000, s.204). För att undvika dessa 
analytiska/teoretiska felkällor har vi varit så noggranna som möjligt vid analysen.  

5.7.4 Bortfallsanalys 
I en studie kan två olika typer av bortfall förekomma, externt och internt bortfall (Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen 2009, s.112). Med externt bortfall menas det material, i vårt fall i form 
av frågeformulär, som inte kommer in. Det största externa bortfallet tenderar att ske vid 
postenkäter eller när enkäter läggs ut på Internet. Med internt bortfall menas att 
frågeformuläret är ofullständigt besvarat. Det kan bero på att respondenten ovilligt vill svara 
på frågan, förbiser frågan eller att frågan är otydligt formulerad. Vårt externa bortfall blev 22 
% eftersom vi tillfrågade 77 elever och endast undersökte 60 på grund av negativt ifylld 
samtyckesblankett eller sjukdom. Av de 60 elever som undersöktes samlades samtliga 
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frågeformulär in. Vårt interna bortfall var 3,3 % eftersom två av de 60 frågeformulären var 
ofullständigt ifyllda.  

5.8 Granskning av insamlat material 
När vi samlat in alla frågeformulär granskade vi vårt empiriska material för att se om de var 
fullständigt besvarade eftersom de skulle ligga till grund för vår analys (Dahmström 2000, 
s.140). Efter vår granskning numrerades frågeformulären med varsitt löpnummer för 
identifikation och för att underlätta vid en efterkontroll (Körner & Wahlgren 2005, s.25). Vi 
bearbetade resultatet och analysen genom att mata in vårt material i SPSS. De variabler i 
frågeformuläret som var kvalitativa kodades om till siffror, vilket innebar att vi omvandlade 
variablerna skola a till siffran 1 och skola b till siffran 2. Vi kodade också om en kvalitativ 
fråga där respondenterna hade fått markera fasta svarsalternativ till ett kvantitativt resultat 
genom att endast kvantifiera respondenternas antal markeringar (Dahmström 2000, s.143-
144). Sedan sammanställde vi vårt empiriska material i ett rutnät bestående av rader och 
kolumner, en så kallad datamatris, där raderna motsvarar varsin individ och kolumnerna 
motsvarar varsin variabel (Körner & Wahlgren 2005, s.25). Vi gjorde en efterkontroll för att 
försäkra oss om att vi hade fört in allt material korrekt och för att höja reliabiliteten i 
undersökningen. Efterkontrollen genomfördes genom att vi gjorde slumpmässiga stickprov 
bland samtliga frågeformulär. Med hjälp av de löpnummer vi namngett frågeformulären 
kunde vi se om de överensstämde med löpnumren i SPSS och därmed kontrollera om det 
inmatade materialet i SPSS var korrekt (Körner & Wahlgren 2005, s.22-24).  

5.9 Databearbetning 
Vår studie innehåller såväl en deskriptiv (beskrivande) som en analytisk undersökning. I den 
deskriptiva delen redovisas olika typer av tabeller och figurer samt olika statistiska mått, vilka 
används vid redovisningen av resultatet (Stukát 1993, s.12). I den kvantitativa analysen prövar 
vi huruvida eventuella samband mellan variabler är signifikanta. Vi analyserar även om 
medelvärden skiljer sig åt när vi även beaktar variansen. Med andra ord, två medelvärden kan 
på ytan skilja sig åt i en deskriptiv beskrivning av data, men om variansen är större inom 
gruppen än mellan grupperna, kommer resultatet att visa sig vara icke signifikant. Skillnaden 
är då endast en illusion.  
 
Med hjälp av det statistiska analysprogrammet SPSS gjorde vi en uträkning på det insamlade 
materialet om det skiljde sig åt mellan de två skolor vi undersökt. Inga signifikanta skillnader 
mellan skolorna återfanns.  
 
Vi började med att studera och analysera den deskriptiva delen av undersökningen. Genom att 
analysera och bearbeta en variabel åt gången fick vi reda på respondenternas svar. Vi 
beslutade att visa resultatet i lämpliga deskriptiva frekvenstabeller där vi för hand förde in vad 
respondenterna hade svarat. På de öppna frågorna, där respondenterna hade skrivit ned egna 
svar, delades svaren in i olika kategorier. Vi valde att använda oss av frekvenstabeller för att 
på ett överskådligt sätt kunna visa vad respondenterna hade svarat.   
 
Genom SPSS räknade vi ut ett medelvärde på de variabler vi ansåg vara relevanta för vår 
undersökning. Vi kodade om namnen på vissa av frågeformulärets påståenden för att 
variablerna skulle få ett mer koncist och beskrivande namn. Därefter utformades ett 
deskriptivt diagram över de sex variabler vi ansåg svara på vad elever intresserar sig för inom 
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historieämnet. En av de sex variablerna bestod av två frågor: ”Jag tycker att historia är kul om 
man får läsa om historiska platser i närheten” och ”Jag tycker att historia är kul om man får 
läsa om hur mormors mor hade det”. Dessa två frågor slogs ihop till en variabel som döptes 
till lokalhistoria. 
 
När vi studerade och bearbetade den analytiska delen av undersökningen började vi med att 
dela in de nio metoder vi ansåg kunna svara på vår andra uppsatsfråga i tre variabler, Estetiska 
moment, Teoretiska moment och Genuina upplevelser. Med dessa tre variabler menar vi 
arbetssätt/moment lärare kan använda sig utav i sin historieundervisning. I variabeln Estetiska 
moment indelades frågorna: ” Det är roligare att lära sig historia när man får rita och måla.”, 
”Det är roligare att lära sig historia när man spelar teater.” och ”Det är roligare att lära sig 
historia när man får se en film.”. I variabeln Teoretiska moment indelades frågorna: ”Jag 
tycker att historia blir mer intressant om läraren står och pratar.”, ”Jag tycker att historia blir 
mer intressant om jag själv får forska fram fakta.” och ”Jag tycker att historia blir mer 
intressant när man arbetar i en lärobok.”. I variabeln Genuina upplevelser indelades frågorna: 
”Det är roligare att lära sig historia när någon kommer på besök och berättar om historia.”, 
”Historia blir mer intressant om läraren visar historiska saker och bilder.” och ”Det är roligare 
att lära sig historia när man går på museum.”.   
 
Därefter räknade programmet ut det gemensamma medelvärdet för alla individer inom varje 
variabel. För att sedan räkna ut skillnader i medelvärden mellan de tre variablerna använde vi 
oss utav en inom individen ANOVA. En ANOVA jämför medelvärden (aritmetiska) för att 
upptäcka signifikanta skillnader (Stukát 1993, s.73). Det som utmärker sig för en inom 
individen ANOVA är att den kan analysera mer än två medelvärden samtidigt. Exempelvis 
kan en inom individen ANOVA analysera om en elev intresserar sig mer för att arbeta med 
estetiska moment eller teoretiska moment inom historieundervisningen.   
 
Vi använde oss utav Pearsons korrelationskoefficient (samvariation mellan variabler) för att 
analysera huruvida det fanns ett samband mellan variablerna Historieintresse, Sveriges 
historia, Andra länders historia och Önskan om att läsa mer utav historia. Med hjälp av 
denna analys kan sambandet eller samvariationen (korrelationen) mellan två variabler 
undersökas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2009, s.143). Vi valde att använda oss utav 
Pearsons eftersom vi skulle undersöka flera variabler med varandra. När endast en variabel 
undersöks används univariat analys. Vid användandet av den analysen visas inga samband 
utan endast beskrivningar av statistiken (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2009, s.37).  

6 Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera en sammanställning av vår empiriska data som 
samlats in genom frågeformulär. Vi har undersökt elever i årskurs fem på två skolor i en 
kommun i västra Sverige. Resultatet har sammanställts med hjälp av det statistiska 
analysprogrammet SPSS som även bistod med diagram och tabeller.  

6.1 Begreppsdefinition  
Genom att addera alla individers svarsfrekvens och sedan dividera den summan med antalet 
medverkande individer utläses ett gemensamt medelvärde (M eller Mean) för gruppen. I 
tabeller betecknas antal individer med bokstaven N (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2009, 
s.407). Signifikansvärde (p) är det värdet som beskriver hur sannolikt det är att resultatet kan 
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generaliseras till en population. Om p < 0.05 betyder det att resultatet är signifikant på 5-
procentnivån, alltså att det i fem fall av hundra inte går att generalisera resultatet till en 
population. Om p < 0.01 eller p < 0.001 betyder det att resultatet ligger på en 1-procentnivå 
eller en 0.1-procentnivå. I tabeller visas signifikansen med en (*), två (**) eller tre stjärnor 
(***), där en stjärna motsvarar 5-procentnivån, två stjärnor 1-procentnivån och tre stjärnor 
0.1-procentnivån (Jonsson 2007, s.210-211). Måttet på ett materials spridning anges som 
standardavvikelse, standard deviation, och betecknas med Std. Deviation i våra tabeller 
(Wahlgren 2008, s.95). Korrelationskoefficienten (r) belyser sambandets styrka mellan 
variabler. Sambandet är perfekt om korrelationskoefficienten (r) är ±1. Om (r) är ± 0 existerar 
inget samband. Ett svagt samband är förknippat med ett r = 0.300, ett mellanstarkt med ett r = 
0.500 och ett starkt samband med ett r = 0.700 (Stukát 1993, s.57).  
 
Vi har valt att disponera resultatavsnittet utifrån våra två frågeställningar ”Vad intresserar sig 
elever utav?” och ”Vilka faktorer såsom arbetssätt/moment i undervisningen medför att elever 
intresserar sig för historia?”. Det första avsnittet inleds med vår deskriptiva data som sedan 
följs av en sambandsanalys där variablerna Historieintresse, Sveriges historia, Andra länders 
historia, Önskan om att läsa mer utav historia jämförs mot varandra. I det andra avsnittet 
presenteras till att börja med vår deskriptiva data som följs av en jämförelseanalys. Den är 
gjord med hjälp av en ANOVA där medelvärden från variablerna Estetiska moment, 
Teoretiska moment och Genuina upplevelser jämförs.  

6.2 Vad intresserar sig elever utav? 
Syftet med denna studie var att undersöka vad elever intresserar sig för inom ämnet historia 
och vilken typ av pedagogik de föredrar när de undervisas i historia. För att ta reda på i vilken 
utsträckning elever är intresserade av olika ämnen i skolämnet historia, beräknade vi ut 
samtliga elevers gemensamma medelvärde på en skala mellan 1-6, där siffran 1 motsvarar 
minimun och 6 maximum. Elevernas allmänna historieintresse (M = 4.47) var relativt högt. 
 
För att ta reda på vad elever intresserar sig för inom ämnet historia fick eleverna svara på sju 
olika frågor som inkluderade ämnesområden inom historieämnet. Dessa sju frågor gjordes 
sedan om till sex variabler. Diagram 1 visar elevernas medelvärde för resultatet på en skala 
mellan 1-6. 
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Diagram 1 Deskriptiv statistik över vad elever föredrar mest av sex olika variabler inom 
historieämnet  
 

 
 
Variabeln Hur människor levde förr i tiden (M=4.49) har störst intresse hos eleverna. Tätt 
efter i intresset kommer variabeln Andra länders historia (M=4.37). Variabeln Lokalhistoria 
(M=3.98) kom därefter. Det eleverna intresserar sig minst för är variabeln Krig (M=3.42) som 
hade det lägsta medelvärdet hos eleverna.  
 
I frågeformuläret på fråga 22 ”Vad tycker du är tråkigast i historia?” fanns inga fasta 
svarsalternativ, frågan var öppen. Eleverna fick själva svara på frågan genom att skriva ned 
sina svar på ett antal rader där flera svar tilläts. Svaren delades in i 22 kategorier som visas 
nedan. Två bedömare var eniga om uppdelningen av kategorier utifrån innehåll. Följande 
resultat erhölls (tabell 1).  
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Tabell 1 Vad tycker elever är tråkigast inom ämnet historia? De var totalt 60 elever som 
svarade på den öppna frågan och eleverna fick själva skriva ned sina svar. Siffrorna i 
tabellen motsvarar antalet gånger det alternativet blivit nämnt.   
 
 
22. Vad tycker du är tråkigast i historia? 
 
Kategori Frekvens Kategori Frekvens 
Stenåldern 3 Inget svar 1 
Bronsåldern 4 Repetition 1 
Järnåldern 3 Sjukdomar 2 
Dinosauriernas tid 2 Hur människor levde förr i tiden 2 
Medeltiden 3 Allt är tråkigt 2 
Kungar  5 Läraren undervisar 3 
Krig 3 Mat, kläder, verktyg, osv. 1 
Kloster 2 Kända historiska personer 1 
Stenciler 15 Vet ej 3 
Inget är tråkigt 10 Lokalhistoria 1 
Svar på annan fråga 2 Högläsning 1 
 
Tabellen visar att elever anser att Stenciler är det tråkigaste inom historieundervisningen. Av 
de 60 elever som svarade på frågan har 15 av dem svarat att de tycker att stenciler är det 
tråkigaste inom ämnet historia. Resultatet visar också att tio elever svarade att Inget är tråkigt 
inom ämnet historia.   
 
För att se om det fanns något samband mellan variablerna Historieintresse, Sveriges historia, 
Andra länders historia och Önskan om att läsa mer utav historia genomförde vi ett 
korrelationstest (Pearson korrelation). Följande resultat erhölls (tabell 2).  
 
Tabell 2 Samband mellan variablerna Historieintresse, Sveriges historia, Andra länders 
historia och Önskan om att läsa mer utav historia 
 
  

Historieintresse  
 
Sveriges historia  

 
Andra länders historia 
 

 
 

 
Historieintresse 
 
Sveriges historia 
 
Andra länders historia 
 
Önskan om att läsa mer 
utav historia 
 

 
 
 
0.470** 
 
0.347** 
 
0.353** 

 
 
 
 
 
0.497** 
 
0.370** 
 

 
 
 
 
 
 
 
0.114 
 

 
 
 
 
 
 

**. Sambandet är signifikant på nivå 0.01 
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Siffrorna i tabellen belyser korrelationens styrka (korrelationskoefficient). Om 
korrelationskoefficienten (r) är ±1 är sambandet perfekt. Om den är ± 0 existerar inget 
samband. Vidare är ett svagt samband förknippat med ett r = 0.300, ett mellanstarkt med ett r 
= 0.500 och ett starkt samband med ett r = 0.700 (Stukát 1993, s.57).  
 
I tabell 2 återfinns svaga och mellanstarka samband. Ett mellanstarkt samband hittas mellan 
variabeln Sveriges historia och Historieintresse (r = 0.470, p < 0.01). Vidare hittas ytterligare 
ett mellanstarkt samband mellan variabeln Andra länders historia och Sveriges historia  
(r = 0.497, p < 0.01). Ett svagt samband finns mellan variabeln Andra länders historia och 
Historieintresse (r = 0.347, p < 0.01). Ett annat svagt samband hittas mellan variabeln Önskan 
om att läsa mer utav historia och Historieintresse (r = 0.353, p < 0.01). Ytterligare ett svagt 
samband finns mellan variabeln Önskan om att läsa mer utav historia och Sveriges historia  
(r = 0.370, p < 0.01).  

6.3 Vilka faktorer såsom arbetssätt/moment gör att elever 
intresserar sig för historia? 
I detta avsnitt presenteras först deskriptiv data gällande elevers intresse för historia som sedan 
följs av en analys i form av en ANOVA där medelvärden från variablerna Estetiska moment, 
Teoretiska moment och Genuina upplevelser jämförs. 
 
På fråga 23 i frågeformuläret efterfrågades vilka arbetssätt/moment elever vill ha mer utav i 
historieundervisningen. I frågan gavs förslag till möjliga svarsalternativ men frågan var öppen 
vilket innebar att eleverna själva skrev ned sina egna svar. Svaren delades in i 19 kategorier 
enligt nedan. Följande resultat erhölls (tabell 3).  
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Tabell 3 Vad vill elever ha mer utav i historieundervisningen? Totalt var det 60 elever som 
svarade på den öppna frågan och eleverna fick själva skriva ned sina svar. Siffrorna i 
tabellen motsvarar antalet gånger det alternativet blivit nämnt.   
 
 
23. Vad hade du önskat ha mer av i historieundervisningen? Till exempel diskussioner i 
klassrummet, självständigt arbete, arbete i grupp, spela teater och så vidare. 
 
Kategori Frekvens Kategori Frekvens 

Diskussioner i klassrummet 8 Museum 3 

Arbete i grupp 30 Internet 5 

Självständigt arbete 7 Jag saknar ingenting 1 

Spela teater 36 Inget svar 1 

Lokalhistoria 1 Vet ej 2 

Klurigare uppgifter 1 Historiska platser 1 

Måla/rita 3 Faktasökning 2 

Film 8 Krig 1 

Att själv välja ämne inom historia  1 Högläsning 1 

Pussel 1   

 
Som framgår av tabellen har eleverna ett stort intresse av att både Spela teater och Arbete i 
grupp. Av de 60 elever som svarade på frågan visar resultatet att 36 av dem vill spela mer 
teater i historieundervisningen. Arbete i grupp är något som 30 elever skriver att de vill ha 
mer utav.    
 
För att sortera ut om elever är mer intresserade av Estetiska moment, Teoretiska moment eller 
Genuina upplevelser i undervisningen fick eleverna ta ställning till detta genom att besvara tre 
frågor till varje moment. Tre frågor som berörde de estetiska momenten slogs ihop till en 
variabel genom att addera dess medelvärden och sedan dividera dem med tre för att få fram 
ett medelvärde för variabeln Estetiska moment. Vi slog ihop de tre frågor som hörde till 
variabeln Teoretiska moment på samma sätt som ovan för att få fram ett medelvärde för den 
variabeln. När vi räknade ut medelvärdet för variabeln Genuina upplevelser slog vi först ihop 
tre frågor som innefattade den variabeln genom att addera dess medelvärden och sedan 
dividera dem med tre (se tabell 4).  
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Tabell 4 Medelvärde för variablerna Estetiska moment, Teoretiska moment och Genuina 
upplevelser på en skala från 1-6 där siffran 1 motsvarar minimum och 6 maximum 
 
  

M  
 
N 

 
Std. Deviation 
 

 
 

 
Estetiska moment 
 
Teoretiska moment 
 
Genuina upplevelser 
 

 
4.36* 
 
3.25* 
 
4.34* 

 
59 
 
59 
 
59 
 

 
1.08 
 
0.91 
 
1.08 

 
 
 
 
 
 

*. Sambandet är signifikant på nivå 0.05 
 
Vi gjorde en inom individen ANOVA för att undersöka vilket moment (Estetiska, Teoretiska, 
Genuina) som eleverna föredrar. En signifikant effekt återfanns mellan variablerna  
F(2.58) = 30.56, p < 0.001. I de efterföljande parvisa jämförelserna visade det sig att det 
Estetiska (M = 4.36) och det Genuina (M = 4.34) skiljde sig signifikant p < 0.05 åt från det 
Teoretiska (M = 3.25). Vi justerade även för multipla jämförelser vid de parvisa testen med 
hjälp av Bonferroni. Inga andra signifikanta effekter återfanns.    

7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka i hur stor utsträckning elever är intresserade av 
historia i årskurs fem. Vi ville ta reda på vad elever intresserade sig för inom ämnet historia 
och vilka pedagogiska metoder i undervisningen som medförde ett ökat intresse. Vi har 
behandlat följande frågeställningar: 
 

§ Vad tycker elever är intressant inom ämnet historia? 
§ Vilka faktorer såsom arbetssätt/moment i undervisningen medför att elever intresserar 

sig för historia? 

7.1.1 Vad intresserar sig elever utav? 
I vår studie har vi kommit fram till att elever intresserar sig för historieämnet när de får läsa 
om hur människor som levde förr i tiden hade det (M = 4.49), om andra länders historia (M = 
4.37) och lokalhistoria (M = 3.98). Vår studie visade att elever är intresserade av tidigare 
generationers människor och deras livsvillkor. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998, s.5) står det att 
undervisningen skall bidra till att elever ska bli medvetna och känna delaktighet i det 
gemensamma kulturarvet. Vi anser att skolan skall utveckla en trygg identitet för eleverna 
som kan hjälpa dem att få en förståelse för andra människor och deras villkor, eftersom vår 
studie visade att elever intresserar sig för tidigare generationers människor och deras 
livsvillkor. Vi anser även att skolans uppdrag är att föra vidare och utveckla kulturarvet 
mellan generationer. Hermansson Adler (2004, s.9) menar att historia hjälper människan att 
förstå samhället och sin roll i sammanhanget. Människan skapar sin identitet med hjälp av 
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historia och upplever därmed också en trygghet. Vi kan även utläsa dessa tankar i kursplanen 
för historia där det står skrivet att historia ska vara identitetsstärkande och ge förståelse för 
både sitt eget och andras kulturarv (Skolverket 2000a 2009-11-23).    
 
Det framgick av studien att elevernas intresse för lokalhistoria (M = 3.98) var relativt stort. 
Hartsmars (2000, s.83) betonar hur viktigt det är att historieundervisningen ska präglas av 
lokalhistoria för att ge eleverna ett historiemedvetande, något som hon skrev fram i sin 
avhandling. Hermansson Adler (2004, s.214-215) är av samma mening och framhåller även 
att lokalhistoria bidrar till ett identitetsskapande hos eleverna. Han skriver vidare att det är när 
lokalhistoria ingår i historieundervisningen som elever får erfara äkta historiska upplevelser. 
Vi upplever det som positivt att elever i vår undersökning intresserade sig för lokalhistoria 
eftersom det tydligt framhålls från forskare och teoretiker som en otroligt viktig beståndsdel i 
undervisningen. En tänkbar orsak till varför elever intresserar sig för lokalhistoria kan vara att 
elever engagerar sig för det som ligger nära inpå deras omgivning. Det är möjligt att de tycker 
att det är spännande och upplevelserikt med historia om deras egen hembygd. En annan 
tänkbar anledning till det stora intresset för lokalhistoria kan vara att pedagogen levandegör 
undervisningen om kommunens historia på ett stimulerande sätt.  
 
I vår studie framgick att elever hade ett svagt intresse för variabeln Krig (M = 3.42) i 
jämförelse mot Hur människorna levde förr i tiden (M = 4.49). I Angvik och Borries studie 
(1997, vol. A, s.75) framgick att elever inte var intresserade av krig och diktaturer, något som 
styrker vårt resultat. Enligt författarna till studien var möjliga faktorer till det låga intresset i 
deras undersökning elevernas ålder och samhällets utveckling. Vi anser att resultatet var 
förväntat eftersom det påvisats av tidigare forskning och eftersom elever föredrar historia som 
handlar om den vanliga människan. Vi är av den meningen att elever i vår studie är mer 
intresserade av den vanliga människan än krig eftersom de kan identifiera sig med dem och 
därmed känna en tillhörighet.       
 
Resultatet från vår studie visade att elever hade ett högt intresse för historieämnet (M = 4.47) 
eftersom medelvärdet redovisas på en skala mellan 1-6 där siffran 1 motsvarar minimum och 
6 maximum. Det fanns ett positivt samband mellan historieintresse kontra Sveriges historia, 
andra länders historia och önskan om att läsa mer utav historia. De elever som hade ett stort 
intresse för Sveriges historia hade även ett stort intresse för andra länders historia. De elever 
som hade ett stort intresse av att läsa mer utav ämnet historia hade även ett stort intresse av 
Sveriges historia. Svingbys undersökning (1993, s.38) visade även på ett högt historieintresse 
bland hennes elever. Författarens undersökning kom fram till att eleverna hade ett högt 
intresse för historia i jämförelse med de andra SO-ämnena. Angviks (1999, s.121-136) tankar 
har förklaringar till vårt resultat gällande det allmänna historieintresset. Han belyser hur 
viktigt och intressant historia är för människor eftersom historien kan finna svar på 
människans rötter och identitet. Han framhåller att många har ett intresse för historia eftersom 
de anser att historia är betydelsefullt. Likt Angvik anser Vygotskij att inlärning har inverkan 
på barnets identitet. Vygotskij menar att miljön påverkar barnets inlärning, värderingar och 
identitet, eftersom barnet lär i samspel med omgivningen som i sin tur speglas av kulturen 
(Evenshaug & Hallen 2001 s.135). Vi känner att historia är grunden för en människas 
identitetsbildning eftersom kunskap om det förflutna ger elever förståelse för det nutida. Det 
glädjer oss att elever ser historia som viktigt och intressant, eftersom vi kommer att undervisa 
i ämnet.  
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7.1.2 Vilka faktorer gör att elever intresserar sig för historia? 
I vår studie visade resultatet att elever föredrog estetiska moment (M = 4.36) framför 
teoretiska (M = 3.25). Vi kopplar detta samman med Piagets teori om konstruktivismen. 
Enligt honom (1969, s.18) måste barn få vara aktiva och göra upptäckter för att kunna 
utvecklas. Vi menar att det är genom estetiska moment såsom teater, skapa bilder och 
illustrationer och uppleva historiska filmer som elever konstruerar sin egen kunskap.   
 
Resultatet visade även att eleverna föredrog genuina upplevelser (M = 4.34) framför teoretiska 
moment (M = 3.25) i historieundervisningen. Aronsson (2004, s.7) styrker vårt resultat 
eftersom han menar att elever lär sig på ett betydelsefullt och intressant sätt om den gångna 
historien genom att exempelvis besöka ett museum eller uppleva andra historiska evenemang. 
Liksom Aronsson menar Angvik (1999, s.121-136) att upplevelser och spänning, som 
exempelvis filmer, dokumentärer och böcker, ökar elevers intresse för historiska ämnen. Vi är 
av samma mening som Aronsson och Angvik gällande intressehöjande aktiviteter inom 
historieämnet. Vi anser att dessa ökar elevernas kunskaper och hjälper dem befästa den på 
lång sikt. Egna erfarenheter säger oss att det vi själva får skapa och uppleva, tillsammans med 
andra, är det som vi minns mest. Det ger oss minnen för livet.  
 
Eleverna visade mindre intresse för att arbeta teoretiskt. Eleverna ansåg det mindre 
intresseväckande när läraren undervisar, när de själva får forska fram fakta (med begreppet 
”forska fram” menar vi när eleven får i uppgift av läraren att leta reda på fakta och sedan 
skriva ihop den) eller när de får använda läroböcker. Detta till skillnad från när de får arbeta 
med estetiska moment och genuina upplevelser. I de estetiska momenten ingår skapa bilder, 
spela teater och se en film medan de genuina upplevelserna innehåller att besöka ett museum, 
att läraren visar historiska saker samt att någon kommer på besök och berättar om historia. I 
Läroplanen kan vi läsa att skolan ska erbjuda eleverna en intressant och varierad 
undervisning. Skolan ska sträva efter att vara en levande plats där social gemenskap och 
trygghet ligger som grund för ett lustfyllt lärande. För att skolans utveckling ska bestå av god 
kvalitet krävs det att undervisningsmålen och resultaten ständigt följs upp och utvärderas för 
att ge plats åt nya metoder (Utbildningsdepartementet 1998, s.7). Hartsmar (2000, s.238, 242), 
Hermansson Adler (2004, s.78, 214-215) och Svingby (1993, s.38) har förklaringar till varför 
elever inte tycker historieämnet är mer intressant när de arbetar med t.ex. läromedel. Enligt 
dem är läromedel generella och tar inte hänsyn till enskilda elever och deras erfarenheter. De 
menar att läromedel inte inbjuder till samspel elever emellan och bidrar heller inte till genuina 
upplevelser.  
 
Hartsmar (2000, s.238, 242) slår fast i sin avhandling att historieundervisningens upplägg är 
styrd av läroboken och att skolan inte tar hänsyn till elevers erfarenheter och intressen i 
undervisningen, utan fokuserar istället på läromedlens innehåll. Det kan enligt oss vara en 
betydande faktor i grad av intresse. Hartsmar framhåller att om elever inte känner sig 
delaktiga i undervisningen och inte anser att innehållet är angeläget för dem, kan intresset 
minska. Hermansson Adler (2004, s.49-50) är av samma mening som Hartsmar och betonar 
att en lärobok skall bidra med relevant fakta och bra texter men om undervisningen följer 
läromedlet slaviskt finns ingen plats för elevers intresse inom ämnet. Vygotskij (1999, s.13) 
åsyftar att utveckling och lärande sker i ett socialt samspel med andra där kommunikation är 
central. Vi anser att kommunikation kring ett läromedel skulle kunna motverka det låga 
intresset hos eleverna och bidra till delaktighet. Svingby (1993, s.54) framhåller i sin studie att 
bandet mellan elevernas intresse och det skolan vill förmedla är svagt. Hon menar att 
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historieundervisningen/historiedidaktiken avspeglar läroböckernas innehåll istället för det 
eleverna eftertraktar. Vi anser att det är av stor vikt att elever erfarenheter vävs in i den 
teoretiska delen av undervisningen för att ämnet ska bli mer attraktivt.   
 
I tabell 3 (s.23) redovisas vad elever vill läsa mer utav/vad undervisningen mer borde 
innehålla inom ämnet historia. Det framgick markant att elever vill spela mer teater i 
undervisningen och arbeta mer i grupp. Piaget (1969, s.18) framhåller vikten av att barn ska få 
ta stor plats till att konstruera sin egen utveckling. Med det menar Piaget att det är barnet själv 
som skapar sin egen förståelse av omgivningen genom en aktiv utvecklingsprocess. Han 
påpekar vidare att barnet utvecklas i samspel med andra i en stimulerande miljö. Att spela 
teater inom undervisning anser vi främjar utvecklingsprocessen och på så vis också 
ämneskunskaperna hos eleverna. Vi ser teaterspel likt Aronssons (2004, s.7) tankar om 
historia som en upplevelse. I sin teori hävdar han att historiska upplevelser kan fängsla elever 
och användas i undervisningssyfte. Vygotskij skriver om hur barnet måste vara deltagande för 
att kunna skapa sin egen utveckling (1999, s.13).  
 
På den öppna frågan ”Vad hade du önskat ha mer av i historieundervisningen? Till exempel 
diskussioner i klassrummet, självständigt arbete, arbete i grupp, spela teater och så vidare.” 
svarade 30 av de 60 elever som ingick i studien att de önskade att historieundervisningen 
skulle innehålla mer arbete i grupp. Vygotskij språkar för det sociokulturella lärandet och han 
anser att det är genom ett socialt samspel och arbete som elever lär (1999, s.13). Vygotskijs 
grundtanke är att det som barnet klarar idag tillsammans med andra klarar det på egen hand 
imorgon. Det är begreppet som Vygotskij kallar för den närmaste utvecklingszonen. Barn 
behöver en handledare som besitter mer kunskap och har mer kompetens än de själva för att 
utvecklas mer. Vi anser att det är när elever får arbeta i grupp som de med hjälp av varandras 
kunskaper kan övervinna svårigheter tillsammans. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998, 
s.7) kan vi läsa att varje enskild elev skall få utvecklas och tillfredställas när hinder besegras 
och framsteg görs. När elever arbetar i grupp menar vi att ovanstående stimulerar elever till 
att uppleva historieundervisningen som angelägen, meningsfull och intressant.  
 
Elever tycker att historieämnet är som tråkigast när de får arbeta med stenciler. Hermansson 
Adler (2004, s.78, 214-215) förespråkar variation av metoder i historieundervisning. Detta 
kan ge elever inspiration till ämnet och utveckla deras ämneskunskaper. Följden av en 
varierad undervisning blir enligt Hermansson Adler att elever kan öka sin förmåga att hantera 
och förstå olika historiska perspektiv. Han menar vidare att elever behöver få vara med om 
genuina upplevelser i undervisningen eftersom de ökar lusten för inlärning. Vi anser att 
stenciler kan vara ett enformigt arbetssätt i undervisningen och på grund av det kan det uppstå 
ett lågt intresse hos eleverna. Hartsmar (2000, s.242) framhåller att historieundervisningen 
fokuserar på det förgångna där fakta lärs in på bästa möjliga sätt utan någon granskning eller 
problematisering. Vi finner att Hartsmars tankar sammanfaller med Svingbys (1993, s.38) 
undersökning där stenciler/frågeformulär är den faktor som minskar intresset för 
historieämnet. Vygotskij (1999, s.13) menar att barn utvecklas genom att vara deltagande och 
samspela med andra människor. Piaget (1969, s.18) är av samma mening som Vygotskij, 
gällande det aktiva barnet, och framhåller att barnet skapar sin egen förståelse genom en aktiv 
utvecklingsprocess. Enligt oss inbjuder inte arbetsmoment med stenciler till samspel eller 
kommunikation med andra elever. Därför kan vi föreslå slutsatsen att stenciler är tråkiga på 
grund av att inget socialt samspel sker, med stöd från empiri och teori.  
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7.2 Didaktiska konsekvenser 
Elever i vår studie hade ett relativt högt historieintresse (M = 4.47) på en skala från 1-6, där 
siffran 1 motsvarar minimum och 6 maximum. Ett stort intresse bland eleverna i studien fanns 
hos den vanliga människan där eleverna var nyfikna på människornas livsvillkor. Vår slutsats 
till varför eleverna hade ett sådant högt intresse inom det ämnesområdet är samhörighet. Våra 
tankar är att elever finner det betydelsefullt att få kunskaper om de livsvillkor äldre 
generationers barn i deras egen ålder hade. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998, s.5) 
läser vi att undervisningens uppgift är att delge eleven en känsla för kulturarvet. Vi anser att 
den känslan ger eleverna en trygghet och en förståelse för sin egen identitet. Vi ser därför att 
lärare bör lägga stor vikt vid att väva in den vanliga människans historia i undervisningen. 
Lokalhistoria är även något som vi anser främjar identiteten för människor. I vår studie ansåg 
eleverna att lokalhistoria var av intresse. Vår slutledning kring det resultatet är att elever 
finner den nära omgivningen (kommunen) angelägen för dem. Vår didaktiska konsekvens blir 
således att försöka konstruera historieundervisningen utefter elevernas behov och intresse. 
Angvik (1999, s.121-136) styrker vårt resonemang när han framhäver lokalhistoriens 
betydelse för identitetsbildning.     
 
Eleverna föredrog estetiska moment och genuina upplevelser framför teoretiska moment. 
Arbetsmoment som t.ex. att spela teater, titta på en film och gå på museum var av stort 
intresse för eleverna. Detta är viktiga moment i undervisningen enligt Angvik (1999, s.121-
136) och Aronsson (2004, s.7). De hävdar att när elever får ta del av film, tv-program och 
museum främjas intresset och historieämnet upplevs betydelsefullt. I vårt kommande yrke 
som lärare är detta något som vi kommer att väva in i vår undervisning, dels för att det 
intresserar eleverna och dels för att historiker belyser vikten av dem.    
 
Vygotskij (1999, s.13) förespråkar ett sociokulturellt perspektiv där eleverna lär i samspel 
med andra. Vårt resultat visade att undervisningen skulle innehålla mer arbete i grupp. En 
didaktisk konsekvens vi ser av detta är att som lärare variera undervisningen för eleverna och 
lägga fokus på samspel och kommunikation mellan både elev – elev och lärare – elev. I vår 
studie framgick att eleverna inte var intresserade av historieämnet när de arbetade med 
läromedel/stenciler. Hartsmar (2000, s.242) anför vikten av att låta eleverna reflektera över 
undervisningsinnehållet och inte enbart följa lärobokens struktur. Enligt henne införskaffar sig 
elever inget historiemedvetande om de inte får begrunda historieämnets innehåll. Hon anser 
att lärare måste föra samman den lilla historien med den stora för att elevers 
historiemedvetande ska utvecklas. Hermansson Adler (2004, s.12) förespråkar även att lärare 
måste ta i beaktande det lokala innehållet i historieämnet och elevens egen uppfattning om 
ämnet. Vi ser användandet av läromedel som en resurs i undervisningen, men är av samma 
mening som Hartsmar och Hermansson Adler när de skriver att innehållet i ämnet inte får 
följa läroboken till punkt och pricka.  

7.3 Metoddiskussion  
Vårt val av vetenskapligt angreppsätt till studien var korrekt med tanke på att vi syftade att 
undersöka i hur stor utsträckning elever intresserar sig för skolämnet historia. Vi valda att 
använda oss utav ett frågeformulär och valet känns i efterhand rätt. Vi fick ett externt borfall 
på 22 % och ett internt på 3,3 % och känner oss därför tillfreds med vår insamlade data. Vi 
upplever att det positiva utfallet berodde på många faktorer, bland annat på vårt upplägg av 
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undersökningen, vårt väl genomarbetade frågeformulär och att vi fanns på plats vid ifyllandet 
av frågeformuläret.  
 
Analysen av vår kvalitativa data gjordes för hand och den kvantitativa data med hjälp av 
SPSS. Analysen för hand var enkel att genomföra men däremot inte lika tillförlitlig som den 
empiri som behandlades i datorprogrammet. Vi hade tidigare ingen erfarenhet av programmet 
SPSS och var därför tvungna att sätta oss in i och lära oss det på kort tid. Det var otroligt 
mycket information att ta till sig och vi har därför endast införskaffat oss grundläggande 
kunskaper om programmet. Vi har blivit upplysta under arbetets gång och imponerade av 
såväl programmets (som våra egna) förmågor.  
 
En av analyserna vi gjorde för hand verkade tillförlitlig och tydlig i sitt resultat, men efter en 
körning i SPSS avslöjades att resultatet var falskt – det fanns ingen statistiskt säkerställd 
skillnad. Tabellen vi gjorde för hand visade en stor skillnad mellan två olika medelvärden (M 
= 4.02) och (M = 2.38) (se bilaga 3). Efter att ett T-test i SPSS genomförts visade resultatet 
T(60) = 5.48, p < 0.98. Det fanns alltså ingen statistisk säkerställd skillnad mellan variablerna 
eftersom respondenterna hade svarat på frågorna med en stor spridning. För att en statistisk 
säkerställd skillnad skall kunna påvisas ska signifikansnivån (p) < 0.05.     
 
Våra frågor i frågeformuläret delades in i olika kategorier av oss utifrån våra egna tolkningar 
och den egna betydelsen av frågan. Det sätt vi valde att dela in frågorna i kategorier påverkar 
det resultat vi fick fram och hur vi valde att formulera våra frågor kan ha påverkat 
respondenternas sätt att tolka dem. Vi ville undersöka elevers intresse för historieämnet och 
försökte därmed formulera frågor som avspeglade intresse. Ett intresse är en abstrakt känsla. 
Vi gjorde ett försök att översätta ordet intresse till något som skulle upplevas som mer konkret 
för eleverna. Exempelvis formulerades en fråga om vad elever intresserar sig för så här: ”Jag 
tycker att det är roligt när jag får arbeta själv med historia.” Ordet intresse byttes ut mot ordet 
roligt för att förenkla frågan för eleverna. Hur väl vi lyckas göra denna översättning, från 
något abstrakt till konkret, påverkar respondentens svar och därmed också vårt resultat.  
 
Vid vår urvalsprocess utgick vi från att genomföra vår undersökning på två skolor i vår 
geografiska omgivning. Skolorna är följaktligen inte slumpmässigt utvalda utan gjorda efter 
ett bekvämlighetsurval. En tydlig felkälla uppstår om vi med vår forskning menar att en 
generalisering kan göras. Det är endast om urvalet är slumpmässigt gjort som en 
generalisering till en större population kan göras (Svenning 2000, s.202).  
 
Hur vi valde att koda vårt material påverkar studiens resultat. En felkodning kan ha inträffat 
när vi införde vårt material i SPSS. Materialet kan ha kodats och skrivits fel vid införandet i 
programmet på grund av dåliga instruktioner eller misstag (Svenning 2000, s. 203). Detta har 
vi försökt motverka genom att grundligt gått igenom vårt material och programmet. Vi har 
även genomfört efterkontroller för att granska vårt tillvägagångssätt.  

7.4 Fortsatt forskning 
Forskning om elevers syn på historieundervisningen och historieämnet skulle kunna 
undersökas vidare. En kvalitativ studie som belyser elevers tankar om varför historieämnet är 
betydelsefullt eller inte, hade varit angeläget för oss. Med en sådan studie hade vi kunnat få en 
djupare förståelse för elevernas åsikter kring historieämnet och varför de har ett intresse eller 
inte. Det skulle även vara intressant att se en likartad studie till vår genomförda, eftersom vi 
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saknade tidigare forskning inom vårt ämnesområde och ålderspann under arbetets gång. En 
annan studie inom forskningsområdet skulle kunna genomföras utifrån ett genusperspektiv.  

8 Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till de elever som deltagit i vår undersökning och berörd personal på 
de två skolor som ingått i studien. Utan Er hade studien inte kunnat genomföras.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Anna-Carin Jonsson som stöttat, väglett, granskat, pushat 
och hjälpt oss under arbetets gång.  
 
Sist men inte minst vill vi även rikta ett stort tack till våra respektive, våra vänner och våra 
familjer som har stöttat och stått ut med oss under denna uppsatsperiod. Vi är glada över att ni 
funnits med oss.   
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Bilaga 1 – Missivbrev  
 
2009-10-28 
 
En studie kring elevers intresse för historia i årskurs 5.  
 
Mitt namn är  och jag läser sista terminen på lärarutbildningen vid högskolan i 
Borås. Jag ska genomföra ett examensarbete kring ämnet historia. Syftet med examensarbetet 
är att undersöka elevers historieintresse i årskurs 5, samt hur lärare undervisar i ämnet.  
Studien kommer att genomföras med hjälp av en enkät som delas ut till eleverna.  
 
Tillsammans med en studiekamrat genomför jag undersökningen och vi kommer att använda 
oss av följande frågeställningar: 
 

§ Vad tycker elever är intressant med historia? 
§ Vilka saker gör att elever intresserar sig för historia? 
§ Påverkas elevers intresse till historieämnet av hur lärare undervisar i ämnet?  

 
Ert barns namn och skola kommer att vara anonyma. Examensarbetet är en offentlig handling 
och kommer att arkiveras i Borås. Ni som är intresserade får naturligtvis ta del av arbetet. 
 
Genom att delta i undersökningen bidrar ditt barn till att utveckla våra kunskaper som 
blivande lärare och vi är därför oerhört tacksamma för er medverkan. 
 
Tack på förhand/ 
Marie Carlsson och Stina Holmqvist 
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Bilaga 2 – Frågeformulär  
 
En undersökning av elevers historieintresse 
 
Svaren från det här frågeformuläret kommer att användas i vårt examensarbete. 
Frågeformuläret handlar om ditt historieintresse, vad du tycker om ämnet historia och vad du 
vill göra under historielektionerna. Undersökningen är helt anonym.   
 

Nedan finns några påståenden. Ringa in den siffran som du tycker stämmer bäst in på dig. 
Siffran 1 betyder att du inte alls håller med och 6 att du helt och hållet håller med.  
 

1. Jag är intresserad av skolämnet historia.  

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

2. Jag tycker att det är för lite historia i skolan.  

Håller inte alls med                  Håller med 

 1 2 3 4 5 6 

 

3. Jag är intresserad av historia på min fritid. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

4. Jag tycker att historia är kul om man får läsa om historiska platser i närheten.   

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

5. Jag tycker att historia är kul om man får läsa om hur mormors mor hade det. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

6. Jag tycker att det är roligt när jag får arbeta själv med historia. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 
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7. Det är roligare att lära sig historia när man får rita och måla. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Det är roligare att lära sig historia när man spelar teater.  

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

9. Det är roligare att lära sig historia när man får se en film. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

10. Det är roligare att lära sig historia när man går på museum. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

11. Det är roligare att lära sig historia när någon kommer på besök och berättar om historia. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

12. Jag tycker att historia blir mer intressant om läraren står och pratar. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

13. Historia blir mer intressant om läraren visar historiska saker och bilder.    

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

14. Jag tycker att historia blir mer intressant om jag själv får forska fram fakta. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 
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15. Jag tycker att historia blir mer intressant när man arbetar i en lärobok. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

16. Jag tycker att historia är intressant om det handlar om krig. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

17. Historia är intressant om det handlar om hur människorna levde förr i tiden. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

18. Historia är intressant om det handlar om hur samhället var uppbyggt. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

19. Jag tycker att Sveriges historia är intressant. 

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 

 

20. Jag tycker att andra länders historia är intressant.  

Håller inte alls med                  Håller med 

1 2 3 4 5 6 
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21. Om du själv fick bestämma, vad skulle du då vilja läsa mer utav inom ämnet historia? Sätt 

ett kryss i dina alternativ. 

 

Jordens uppkomst  Krig   

Dinosauriernas tid  Kungar   

Istiden   Hur människorna levde   

Stenåldern   Kända historiska personer 

Bronsåldern   Digerdöden  

Järnåldern   Historiska fynd 

Vikingatiden   Hembygdens historia 

Medeltiden   Mat, kläder, verktyg osv.  

 

Egna förslag:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

22. Vad tycker du är tråkigast i historia?___________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

    

23. Vad hade du önskat ha mer av i historieundervisningen? Till exempel diskussioner i 

klassrummet, självständigt arbete, arbete i grupp, spela teater och så vidare._______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

        Tack för din hjälp!                   

                `tÜ|x Év{ fà|Çt 
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Bilaga 3 
Nedan redovisas ett t-test på en variabel om ett estetiskt moment: ”Det är roligare att lära sig 
historia när man spelar teater.” och en variabel om ett teoretiskt moment: ”Jag tycker att 
historia blir mer intressant när man arbetar i en lärobok.”. Följande resultat erhölls (se tabell 
1). 
 
Tabell 1 Medelvärde för arbetssätten/momenten spela teater och användande av läromedel i 
undervisningen på en skala från 1-6 där siffran 1 motsvarar minimum och 6 maximum 
 
  

M 
 
N 

 
Std. Deviation 
 

 
Spela teater 
 
Läromedel 
 

 
4.02 
 
2.38 

 
60 
 
60 

 
1.88 
 
1.33 
 

 
Ingen signifikant effekt återfanns mellan variablerna T(59) = 5.49, p < 0.98.  
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