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Abstract 

The study aims to examine the trends found among teachers in sixth grade, in respect of their 

perception of the subject of history and history teaching. Emphasis is on the teacher's own 

historian described interests, their educational purpose and approach and the teacher's chosen 

teaching matter. The study also aims to investigate how students perceive the school's history, 

including whether and if so in what way the subject of history teaching is linked to pupil´s 

interest.                                                                                                                                      

The study is based on interviews with four teachers, who all teach in the subject for sixth 

graders. In the study I have used a semi-structured interview method intended for teachers at 

two schools in a small locality in Värmland. The study was conducted with questionnaires 

distributed to three classes with a total number of 43 students.                                                          

The results showed that the teachers´ and the students´ responses did have a positive attitude 

to the subject in general. Teachers´ education however, tend to show that the students do not 

develop a deeper sense of history, as the teachers doesn´t link pupils' own experiences and 

interests into it, but rather follow the more traditional history education. The results also show 

that students' and teachers' perception of the subject of history viewed in terms of content and 

methodology, not always match. 

 

Keywords: didactics, historical interests, methodology, primary school, sense of history, 

students.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen är söka kunskap om hur lärare och elever i årskurs sex uppfattar 

historieämnet och undervisningen av historia i skolan. Avgränsningen inom ämnet är lärarnas 

beskrivna historieintresse, val av arbetssätt och vad de anser vara syftet med 

historieundervisningen. Avgränsningen är också hur elever uppfattar skolans historia, samt 

om och i så fall på vilket sätt historieämnets undervisning knyter an till elevernas intresse. 

Studien bygger på intervjuer av fyra lärare, som alla undervisar i ämnet historia för årskurs 

sex. I studien har jag använt mig av en halvstrukturerad intervjumetod riktad till lärare på två 

skolor i en kommun i Värmland. Studien genomfördes med enkätfrågor utdelade till tre 

klasser med ett totalt elevantal på 43 elever.  

  Resultatet pekar mot att de lärare jag intervjuat och de elever jag fått in enkätsvar ifrån, är 

positivt inställda till ämnet över lag. Lärarnas undervisning tenderar dock att visa på att de för 

eleverna inte utvecklarett fördjupat historiemedvetande, liksom att de inte knyter an elevernas 

egna erfarenheter och intresseområden, utan snarare följer den mer traditionella 

historieundervisningen. Resultatet visar också att elevernas och lärarnas uppfattning av 

historieämnets syfte i form av innehåll och metodval, inte alltid stämmer överens. 

 

Nyckelord: didaktik, historieintresse, historiemedvetande, mellanstadieelever, metodik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning……………………………………………………………………………..……….......6 

     1.1Bakgrund………………………………………………………………………………………....6 

     1.2 Syfte och frågeställningar………...……………………………………………………………...7 

 

2Tidigare forskning.....................................................................................................................8 

     2.1 Begreppsdefinition……………...……………………….…………………..……………….….8 

 2.1.1 Historiedidaktik och historiemedvetande………………………………….…..….8 

     2.2 Youth and History………………………………………….……………………….………......10 

 2.2.1 Ungdomars uppfattningar om historia och om historieundervisningen………....10 

 2.2.2 Intresseområden……………………………………………………………….....10 

 2.2.3 Undervisningsmetod……………………………………………………...…...…11 

 2.2.4 Uppfattningar om historieläraren…………………………………………..…….11 

     2.3 Ungdomar tycker om historia och politik ……………….………………………………...…...12 

 2.3.1Ungdomars uppfattningar om historia och om historieundervisningen…………12 

 2.3.2 Intresseområden…..………………………………………………...…………....12 

 2.3.3 Undervisningsmetod ……………………………………………………….……13 

 2.3.4 Uppfattningar om historieläraren………………………………………….……..13 

 2.3.5 Övergripande perspektiv i undervisningen……………………….………….…..13 

      2.4 Nationella utvärderingen 2003, Nu-03………………………………..……………………….14  

 2.4.1 Ungdomars uppfattningar om historia och om historieundervisningen………...14 

 2.4.2 Undervisningsmetod……………………………………………………………..14 

 2.4.3Uppfattningar om historieläraren ………………….…………………………….15 

 2.4.4 Intresse och motivation…………………………………………………………..15 

       2.5 Annan forskning  om pedagogik och skolans historieundervisning…………………… …….15 

       2.6 Sammanfattning…………………………………………………………………………….…17 

  

3 Metod..............................................................................................................................................19 

     3.1 Avgränsning ……………………………………………………………………………………19 

 3.2 Enkät som datainsamlingsmetod för elevundersökning…………………………..……………19 

 3.3 Kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod för lärarundersökning………………………….20 

 3.4 Urval……………………………………………………………………………………………20 

 3.5 Genomförande elevundersökning………………………………………………………………21 

 3.6 Genomförande lärarintervju…………………………………………………………………….22 

 3.7 Analys och bearbetning……………………………………………………………………...…22 

  3.7.1 Elevenkäterna…………………………………………………………………….22 

  3.7.2 Lärarintervjuerna…………………………………………………………………23 

  3.7.3 Lärarbeskrivning…………………………………………………………………23 

 3.8 Etiska principer……………………………………………………..………………………..…24 

 3.9 Undersökningens tillförlitlighet och giltighet…………………………………………………..24 

 

4 Resultat.....................................…………………………………..……........................................25 

4.1 Elevernas historieintresse………………………………………………………..……...................25 

4.2 Lärarnas historieintresse…………………………………………………………...........................28 

4.3 Lärarnas bild av elevernas historieintresse………………………………………………..……….29 



5 

 

4.4 Uppfattningar av historieundervisningens syfte…………………………………………..……….30 

 4.4.1 Elevers uppfattningar om syftet med historia………….………………………...30 

4.4.2 Lärarnas beskrivning av historieundervisningens syfte………………………….32 

4.4.3 Lärarnas olika uppfattningar om historieundervisningens syfte……….………..33 

4.5 Uppfattningar om historieundervisningens innehåll och undervisningsmetoder…………………34 

 4.5.1 Elever beskriver historia i skolan……………………………………………..….34 

 4.5.2 Lärarna beskriver undervisningens innehåll……………………………………..36 

 4.5.3 Lärarna beskriver stoff och urval………………………………………………...36 

 4.5.4 Lärarna beskriver undervisningensformer och dess betydelse………………….38 

 4.5.5 Lärarna vill förändra sitt arbetssätt……………………………………………....38 

 

5 Diskussion ………………………………………………………………………………………39 

5.1 Resultat diskussion………………………………………………………………………………...39 

5.1.1 Lärare och elevers historieintresse……………………………………………….39 

5.1.2 Elever ger uttryck för lärostoff och arbetssätt i undervisningen…………………42 

5.1.3 Lärare beskriver arbetssätt och lärostoff…………………………………………43 

5.2 Metoddiskussion…………………………….……………………………………………………..44 

5.3 Fortsatt forskning………………………………………………………………………………..…44 

 

 

Källförteckning…………………………………….……………………………………………46 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor till lärare 

Bilaga 2 Missivbrev till elever och deras föräldrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

Vad tycker egentligen eleverna om historieämnet i skolan? Vad är syftet med dagens 

historieundervisning, enligt lärarna? Kan det finnas andra faktorer, förutom styrdokumenten, 

som påverkar lärarens undervisningsformer i historia, såsom lärarens eget historieintresse 

eller utbildning? 

  Om dessa frågor ställts för hundra år sedan, hade de inte varit lika svåra att besvara. Dels för 

att historieundervisningens syfte var att fostra ungdomen, men likväl hade svaret varit givet 

på frågan vilken slags historia som skulle förmedlas till eleverna. Det väsentliga med 

historieundervisningen var den egna nationens historia, det storslagna och allt det som vi på 

senare tid lärt oss medför en förstärkning av en nationell identitet.  

  I och med Lgr -80:s inträde omskapades historieundervisningen för läraren och dennes 

elever. Fokus flyttades från igår till idag, från stoffet, urvalet, till den enskilde eleven och i 

Lpo -94 lyftes begreppet historiemedvetande in i kursplanen som överst bland strävansmålen. 

I den nya läroplanen Lgr -11finns att läsa under historia och undervisningens syfte: 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om 

historiska sammanhang som sin historiska bildning, och sitt historiemedvetande 
Genom undervisning i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att; 

 

 använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av 

tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, 

 kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk 

kunskap, 

 reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang 

och utifrån olika perspektiv, och  

 använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, 

skapas och används… 
1
 

 

  I Skolverkets kommentarmaterial till historieämnet står det; 

Den nya kursplanen i historia bygger till största delen vidare på grundtankarna i den 

tidigare kursplanen. På samma sätt som sin föregångare lyfter den fram att 

undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande. Detta 

görs genom tolkning av det förflutna för att förstå sin samtid och få perspektiv på 

framtiden…
2
 

 

                                                 
1
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen,(Stockholm: Skolverket, 2011), s. 172-173. 

2
 Skolverket, Lgr-11, 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2

Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2559 (hämtad 2011-11-27) 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2559
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2559
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Jag finner det intressant att undersöka hur dagens elever uppfattar sin skolhistoria liksom hur 

lärarna resonerar inom ämnet, särskilt med tanke på att vi har en ny läroplan som betonar 

vikten av att utveckla elevernas historiemedvetande.  

  De undersökningar som jag tagit del av riktar sig gentemot högstadieelever, men då jag själv 

ska arbeta med yngre barn, vill jag genom min undersökning söka klarhet i hur de yngre 

eleverna uppfattar skolans historieämne. Mina undersökningar kommer då att handla om 

elever i årskurs sex, och inte högstadieelever som de föregående studierna.  

  Det som jag också har i åtanke inför min undersökning är att det kommer att införas 

nationella prov i historia för mellanstadieelever. Det kan då vara av särskilt intresse att 

faktiskt få kunskap om hur lärare och eleverna uppfattar att de lär ut eller lär sig historia på 

bästa sätt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur elever i årskurs sex och deras lärare uppfattar 

historieämnet och den undervisning de har i skolan. För att uppnå studiens syfte kommer jag 

att genomföra en enkätundersökning med elever i årskurs sex fördelat på tre olika klasser. Jag 

kommer också att intervjua elevernas lärare, de som undervisar i ämnet historia.  

För att nå studiens syfte skall följande frågor besvaras: 

1. Vad anser lärare och elever vara syftet med historia i skolan? 

2. Hur beskriver lärare och elever sitt historieintresse och hur anser de att detta påverkar 

skolans historieundervisning? 

3. Hur ser lärare och elever på undervisningsformer och arbetssätt i 

historieundervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2 Tidigare forskning 
 

2.1 Begreppsdefinition 

Inom historiedidaktiken används begrepp som återfinns i Läroplanen för grundskolan 2011. 

Det råder olika uppfattningar om begreppens definitioner, dels hos forskarna men även i 

avseendet hur de verksamma lärarna definierar begreppen. Jag finner av denna anledning det 

relevant att förklara en del begrepp utifrån några möjliga olika tolkningsramar som kan göras 

kring dessa ords betydelse. 

 

2.1.1 Historiedidaktik och historiemedvetande 

Historiedidaktik behandlar de didaktiska frågorna vad, hur och varför i relation till historia
3
. 

Efter det andra världskrigets slut växte den historiskt inriktade didaktiken fram som ett eget 

forskningsfält, framförallt i Västtyskland under 1960-talet. Till en början behandlade den mest 

historieundervisningen, men på 1970-talet kom det att breddas till att innefatta en allt vidare 

innebörd, såsom den allt större medieringen av historia i samhället. I Tyskland inbegrep det 

för ledande historiedidaktiker att inrymma begrepp såsom historiemedvetande, vilket senare 

kom att gälla även för Norden, och i England användes historiskt tänkande som ett rättesnöre 

inom skolan.
4
 

  De danska historiedidaktikerna Sven Södring Jensen och Bernard Eric Jensen blev de mest 

framträdande inom den nya vetenskapsgrenen i historia. I Sverige kom historiedidaktiken, och 

med det begreppet historiemedvetande, att uppmärksammas utav Christer Karlegärd och 

Birgitta Odén i början av 1980-talet. 
5
 

  Bernard Eric Jensen anser att man kan försöka avgränsa historiemedvetande genom att se på 

det som ett delbegrepp av tidsmedvetande. Han avser att detta innebär att vissa delar av 

förhållandet dåtid/nutid/framtid bör namnges som tidsmedvetande och inte 

historiemedvetande. Historiemedvetande blir då först gällande om människans handlingar på 

något sätt involverats i förhållandet dåtid/nutid/framtid. Jensen menar att om man väljer att 

lyfta fram dåtiden som det mest väsentliga, finns det en risk för att man samtidigt bygger in en 

                                                 
3
 Se exempelvis Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson (red), Historiedidaktik, (Lund: Studentlitteratur, 

1997) s. 9. 
4
 Erik Lund, Historiedidaktikk- En håndbok för studenter och laerere, (Oslo: Universitetesforlaget, 2006), s. 31-

32. 
5
Niklas, Ammert, De osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieböcker under hundra år, 

(Uppsala: Sisyfos 2008), s. 42-43. 
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dåtidsfixering i begreppet. Människors handlande och samspel blir med Jensens definition 

istället det viktiga och geologiska processer hamnar utanför begreppet. 
6
 

  Reinhart Koselleck beskriver sin syn om människan och att hennes förväntningar är kopplad 

till sin erfarenhet. Han menar att all förväntan bottnar i mänskliga erfarenheter, och att 

begreppen är nära förbundna med varandra och förutsätter varandra. De gör så att 

tidsepokerna hakar i varandra
7
. Han förklarar att den moderna tid som vi lever i har en väldigt 

snabb utveckling, både när det gäller teknologi och politik, och att i och med detta ökar 

skillnaderna mellan erfarenhet och förväntningar. 
8
 

  Klas-Göran Karlsson förklarar att med historiemedvetande menas den relation som finns 

mellan tolkning av det förflutna, förståelse för en samtid och perspektiv på framtiden. Han 

anser att historiemedvetande är en mental process som människan orienterar sig i tid, mot en 

bakgrund av historiska erfarenheter och kunskaper, i förväntning om en specifik samtida 

utveckling. 
9
 

  Karlsson resonerar om två huvudsakliga förhållanden beträffande historiemedvetande. 

Liksom Koselleck anser han att historiemedvetande förändras under tid, och nämner 1990-

talet som ett decennium då människors historiemedvetande förändrades mycket snabbt. 

Europas kartor ritades om och flertalet nya länder tillkom. Karlsson menar att i en stabil värld 

förändras historiemedvetandet långsamt. Han diskuterar också om det är möjligt att genom 

möten med historievetenskapen, påverka och kvalificera ett historiemedvetande. Han menar 

att denna påverkan från historievetenskapen kan kvalificera historiemedvetandet genom ett 

genetiskt tänkande, det vill säga att söka svar på orsakssammanhang i kronologisk följd. Om 

kvalificeringen istället följer ett genealogiskt mönster
10

 så är individen i centrum. Individen 

ska kunna använda historien och kunna se handlingsmöjligheter
11

. Det Karlsson skriver fram 

som mest centralt är att utveckla insikten hos individen att den både skapar historia och är 

skapad av historien. 
12

 

  Niklas Ammert diskuterar historiemedvetande utifrån perspektivet didaktik i grundskolan. 

Hans synsätt är att historiemedvetandet består av två delar, där den första innefattar att en 

                                                 
53 

Karlsson & Zander, s 279. 
7
 Reinhart Koselleck, Erfarenhet tid och historia. Om historiska tiders semantik, (Göteborg: Daidalos, 2004), s. 

167-170. 
8
 Koselleck, s. 188. 

9
 Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, (red), Historia är nu- En introduktion till historiedidaktiken, (Lund: 

Studentlitteratur, 1997), s. 45 f. 
10

 genealogisk betydelse: släktskapsförhållanden, Svenska Akademins Ordlista, 

http//www.saol.se/ordlista/genealogisk (Hämtad den 11-11-11). 
11

 Karlsson, 2004, s. 52. 
12

 Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander, (red), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. (Lund: 

Studentlitteratur), s. 51-52. 
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kronologiskt berättad historia med faktiska kunskaper och sammanhang måste stabiliseras. 

Först i den andra delen kan ett historiemedvetande utvecklas, där eleven breddar sitt 

perspektiv och kan sätta in händelser i ett större historiskt sammanhang. 
13

 

  Ammert beskriver, liksom Karlsson, att det centrala innehållet i begreppet 

historiemedvetande är förståelsen för att människan både är och gör historia. Det är en grund 

för identitetsbildning samt förståelse för den egna personen och kulturen. Det innefattar också 

en möjlighet att vidareutveckla sin förståelse om andra kulturer och möten mellan kulturer.
14

 

 

2.2Youth and History 

1995 genomfördes en stor europeisk undersökning om 15-åringars historiemedvetande och 

inställning till politik. Syftet med studien var ursprunget från ett behov av att ta reda på vad 

historieundervisningen gav för resultat. Jag kommer här att presentera ett urval i resultatet 

från denna undersökning där 829 svenska elever deltog. Det urval jag gör syftar också till att 

vara relevant och svara gentemot min egen undersökning, då jag vill jämföra de olika 

årskursernas uppfattningar i ämnet. Min undersökning utgår från årskurs sex och Youth and 

History undersökning besvarades av elever från årskurs nio.  

 
2.2.1 Ungdomars uppfattningar om historia och om historieundervisningen 

I Youth and History framkom det att svenska elever visar på en positiv inställning till 

historieämnet samt att de uppskattar historielärarna.
15

 

  Eleverna tycker att det viktigaste skälet till att läsa historia är ”kunskap om historia”. På 

andra plats kommer ”förståelse av nuet” och därefter ”orientering av framtiden”. 
16

 

 

2.2.2 Intresseområden 

Undersökningen visade att elever i Sverige mestadels tilltalas av historia från den senare 

tiden, främst 1900-talets historia. Äldre tidsepoker såsom antiken hamnade långt ner på listan 

över elevernas intresseområde
17

. Det äventyrligare innehållet favoriserades hos eleverna, 

särskilt pojkarna visade ett större intresse för historiens krig och diktatorer. Flickornas 

intressen visade i ett större omfång än pojkarnas, i att möta andra kulturers historia, 

                                                 

 
 
14

 Karlsson & Zander, s. 282 och s. 285. 
15

 Magne Angvik, Bodo von Borries, (red), Youth and History- a comparative European survey on historical 

consciousness and political attitudes among adolescents, (Hamburg: Körber-Stiftung, 1997), s. 66 ff. 
16

 Sture Långström, Ungdomar tycker om historia och politik, en studie i pedagogiskt arbete, (Umeå universitet, 

2001), s. 46. 
17

 Långström, s. 67 ff. 
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vardagslivets historia, hemorten och fjärran länders historia. Skillnaden mellan pojkarna och 

flickorna är dock inte särskilt stor.
18

 

  Museer och historiska dokument betraktades både tillförlitliga och tilltalande för de flesta 

eleverna, medan läroböckerna inte ansågs vare sig särskilt roliga eller tillförlitliga. 
19

 

 

2.2.3 Undervisningsmetod 

I studien visar resultaten att förutom film, är museibesök uppskattade sätt att ta till sig historia 

på
20

. 81 procent svarade att de uppskattade bio/film ”mycket” eller ”väldigt mycket”. 
21

 

  Enligt eleverna arbetar man i skolan inte på det sätt som eleverna tycker om, utan 

undervisningen bedrivs mestadels utifrån läroböcker samt att lyssna till läraren
22

. Läroboken 

hamnade sist i uppskattat sätt att ta till sig historia på, endast 12 procent angav den i 

kolumnen för ”mycket” eller ”väldigt mycket”
23

. Därefter kommer historiska faktaprogram, 

lärare som berättar, läroböcker, historiska dokument, andra vuxna som berättar, biofilmer och 

historiska romaner
24

.  

  Den minst förekommande undervisningen menar eleverna är där rollspel ingår liksom att 

göra studiebesök. Eleverna har svarat ”museer och historiska platser” på frågan vilket av 

alternativen de litar mest på. På tredje placering hamnar ”museer och historiska platser” 

angående vilket sätt de mest tycker om att möta historia på. 
25

 

 

2.2.4 Uppfattningar om historieläraren 

I Youth and History - undersökningen framkom det att europeiska lärare ansåg att deras 

lektioner främst innehöll arbete med läroböcker, lärares berättande samt diskussioner i 

klassrummet. Eleverna hade samma uppfattning om hur lektionerna bedrevs. 
26

 

  Lärare anser dock att de bedriver en mer ”modern” undervisning än vad eleverna själva 

upplever. 
27

 

 

 

                                                 
18

 Långström, s. 70 ff., Angvik & von Borries s. 75 och s. 79. 
19

 Angvik& von Borries, s. 87 f. 
20

 Angvik & von Borries, s. 87f. 
21

 Långström, s. 50. 
22

 Långström, s. 56f. 
23

 Långström, s. 50. 
24

 Långström, s. 52. 
25

 Långström, s. 56 f. 
26

 Angvik & von Borries, s. 103. 
27

 Angvik & von Borries, s. 108-114, s.118. 
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2.3 Ungdomar tycker om historia och politik 

2001 gav Sture Långström ut en uppföljning av Youth and History om elevers syn på historia 

och historieundervisning. Han lade till några frågeställningar i sin undersökning, vilket 

resulterade i en något omformulerad perspektivansats. Långström prövade de tidigare 

resultaten från Youth and History med sina egna resultat utifrån genus-, klass- och vad han 

kallar för ett ”politikerperspektiv”. Genom dessa glasögon väljer han sedan att analysera sina 

resultat. 

 

2.3.1 Ungdomars uppfattningar om historia och om historieundervisningen  

Även i denna undersökning fann Långström att flertalet elever ser historieämnet som viktigt 

och givande samt att de flesta har en positiv syn på sina historielärare
28

. Långström kom 

också fram till att framtidsbilden är ljusare idag, än i den tidigare undersökningen, men att 

intresset för politik fortfarande är lågt hos eleverna, liksom Youth and History påvisat. 
29

 

  Långströms studie visar på att eleverna främst anser att historia är ett ämne som ”visar på 

bakgrunden till nuet och förklarar framtida problem”. Eleverna tycker också att historia ”ger 

många bra exempel på rätt och fel, bra och dåligt”, liksom att historien ger dem ”en chans att 

lära sig av andras misstag och framgångar”. Långström menar att frågeställningen ”Vad 

betyder historia för dig?” kan påvisa om eleverna har ett sorts historiemedvetande, om de 

rankar dessa svarsalternativ högt. 
30

 

 

2.3.2 Intresseområden 

Undersökningen visade att elever i Sverige mestadels tilltalas av historia från den senare 

tiden, främst 1900-talets historia. Äldre tidsepoker såsom antiken hamnade långt ner på listan 

över elevernas intresseområde
31

. Det äventyrligare innehållet favoriserades hos eleverna, 

särskilt pojkarna visade ett större intresse för historiens krig och diktatorer. Flickornas 

intressen visade i ett större omfång än pojkarnas, i att möta andra kulturers historia, 

vardagslivets historia, hemorten och fjärran länders historia. Skillnaden mellan pojkarna och 

flickorna är dock inte särskilt stor. Demokratins utveckling hamnade allra längst ner på listan 

                                                 
28

 Bengt Schullerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning, (Stockholm: Vetenskapsrådet), 2005, s. 30-31. 
 
29

Schullerqvist, 30-31. 
30

 Långström, s. 43. 
31

 Långström, s. 67 ff. 
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över 15-åringaranas intresseområden i historia, den egna familjens historia fick en 

topplacering.
32

 

  Museer och historiska dokument betraktades både tillförlitliga och tilltalande för de flesta 

eleverna, medan läroböckerna inte ansågs vare sig särskilt roliga eller tillförlitliga. 
33

 

  Geografiska intresseområden för eleverna är i ordningsföljd Europas historia, Sveriges 

historia och Amerika. Australien, Afrika och det egna landskapet är inte lika tilltalande. 

Flickorna visade ett större intresse än pojkarna i områden utanför Europa. Pojkarna visade 

mest intresse i Sveriges historia. 
34

 

 

2.3.3 Undervisningsmetod 

Enligt eleverna arbetar man i skolan inte på det sätt som eleverna uppskattar, utan 

undervisningen bedrivs mestadels utifrån läroböckerna samt att lyssna till läraren. Den minst 

förekommande undervisningen är där rollspel ingår och studiebesök. 
35

 

  Elevernas svar visade att läroböcker ligger långt ner på listan över hur de ville möta 

historien. De forum eleverna föredrar är bio, historiska faktaprogram, museer, historiska 

platser och andra vuxna (förutom läraren) som berättar
36

. Förstaplatsen, bio/film (cirka 70 

procent) delar både pojkarna och flickorna men på andra plats kommer ”andra vuxna som 

berättar” för flickorna. På delad tredje plats återfinns ”historiska faktaprogram i tv” och 

”lärare som berättar” 
37

. Spelfilmerna anser eleverna dock inte vara speciellt tillförlitliga.
38

 

  Sammanfattningsvis kom Långström fram till att det fanns ett betydande glapp mellan hur 

eleverna ville ha sin undervisning, och hur den vanligtvis bedrevs.
39

 

 

2.3.4 Uppfattningar om historieläraren 

Med läraren som förmedlare av historia ger eleverna en lägre siffra i gillandet, vilket gör att 

sättet eleverna uppskattar att möta historia på är 46 procent för ”lärare som berättar”. Läraren 

hamnar under ”andra vuxna”.
40

 

 

 

                                                 
32

 Långström, s. 70 ff., Angvik & von Borries s. 75 och s. 79. 
33

 Angvik & von Borries, s. 87 f. 
34

 Långström, s. 72. 
35

 Långström, s. 56 f. 
36

 Långström, s. 49. 
37

 Långström, s. 50. 
38

 Långström, s. 49. 
39

 Schullerqvist, (2005),s. 30-31. 
40

 Långström, s. 49-50. 
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2.3.5 Övergripande perspektiv i undervisningen 

Långström lade till en frågeställning till sin undersökning, (som inte fanns i Youth and 

History), med syftet att möta den svenska läroplanen Lpo-94, som tar upp de fem 

övergripande perspektiv som ska finnas i alla ämnen. De olika svarsalternativen är historiskt-, 

internationellt-, etiskt, jämställdhets- och miljöperspektiv, vilket har placerats i fallande 

ordning så som eleverna svarat inom ”ofta” eller mycket ”ofta”. 
41

 

37 procent angav att de mött ett historiskt perspektiv ”ofta” eller ”mycket ofta”, vilket kan 

jämföras med 32, 26 och endast 12 procent inom miljöperspektivet. 
42

 

 

2.4 Nationella utvärderingen 2003, Nu-03 

Elever i årskurs nio deltog 2003 i en stor nationell undersökning, som utfördes på uppdrag av 

Skolverket. I historieämnet ställdes eleverna inför frågor som avsågs att mäta 

historiemedvetenhet och källkritiska förmåga. Inom hela so- blocket fick eleverna återge sin 

upplevelse av undervisningen och lärarens betydelse för ämnet. 

 

2.4.1 Ungdomars uppfattningar om historia och om historieundervisningen  

Undersökningen visar att skolklassen har en avgörande betydelse såväl när det gäller attityder 

som kunskapsfrågor. Eleverna påvisar en positiv inställning till historieämnet samt att de 

uppskattar historielärarna. Historielärarna gör ett bra och engagerande arbete i 

skolsituationen. 
43

 

  I flera av de tidigare undersökningarna som gjorts av Skolverket, liksom Youth and History, 

visar resultaten i undersökningen att svenska elevers attityder till undervisningen indikerar på 

lärarens betydelse. Det är lärarnas undervisning som förklarar en positiv inställning och goda 

kunskaper i historia, läraren står i centrum och det är kring denna intresset för historia skapas, 

enligt eleverna. Eleverna hänvisar i stor utsträckning till läraren när de skall precisera vad som 

är bra med historia. Samtidigt som eleverna uppger att läraren visar stor respekt och lyssnar 

på eleverna, så visar det sig också att en majoritet av eleverna inte anser sig kunna påverka 

innehållet i undervisningen och en stor minoritet att de heller inte kan påverka 

arbetsformerna. 
44

 

 

                                                 
41

 Långström, s. 58, I vilken utsträckning anser du att du mött följande perspektiv i olika ämnen och kurser. 
42

 Långström, s. 58-59.  
43

 Nationella utvärderingen 2003, Nu-03, 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/8159/historiekunskap.pdf?sequence=1, s. 26ff. (hämtad 2011-

12-27). 
44

 Ibid. 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/8159/historiekunskap.pdf?sequence=1
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2.4.2 Undervisningsmetod 

I utvärderingen av historieämnet är en majoritet av eleverna nöjd med de undervisningsformer 

de redan har. En mycket stor majoritet av eleverna uppger att lektionerna består av att läraren 

pratar och eleverna lyssnar, och endast en mindre del vill ha mindre av de 

undervisningsformer som presenterats. En undervisningsform som eleverna vill ha mer av är 

när elever och lärare diskuterar tillsammans, vilket kan understryka lärarens betydelse 

historieundervisningen. Det finns också en tendens till att vilja ha mer grupparbete. 
45

 

  Under senare år har det ofta betonats att det är viktigt att eleverna självständigt söker 

kunskap från olika källor. På frågan om hur eleverna upplever att de i sin historieundervisning 

sökt information från olika källor, uppger över 50 procent sig ha mycket eller ganska mycket 

undervisning som går ut på att själva ta reda på information från olika källor. I Nu- 03anses 

det anmärkningsvärt att inte fler uppger att det är ett vanligt inslag i undervisningen
46

.  

  Märkbart många elever (74 procent) anger också att mer av informationssökning bör prägla 

undervisningen.
47

 

 

2.4.3 Uppfattningar om historieläraren 

I undersökningen framkommer att läraren ha en relativt stor betydelse för ämnet. 17 procent 

har angett läraren som främsta skäl till att ämnet är intressant.
48

 

 

2.4.4 Intresse och motivation 

I Nu- 03 beskrivs att minnesforskare har betonat motivationens betydelse, och i aktuell 

pedagogiskforskning framhålls sammanhangets betydelse för lärandet: ”Att minnas är en 

social aktivitet och hur vi gör detta är en funktion av de omständigheter vilka vi befinner oss”. 

49
 

 

 

 

 

                                                 
45

 Nationella utvärderingen -03., 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/8159/historiekunskap.pdf?sequence=1 (hämtad 12-01-02) 
46

 Nationella utvärderingen -03., Skolverket, 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/8159/historiekunskap.pdf?sequence=1 (hämtad 12-01-02) 
47

 Ibid. 
48

 Skolverket,  

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/8159/historiekunskap.pdf?sequence=1 (hämtad 11-12-28) 
49

 Nationella utvärderingen -03, 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/8159/historiekunskap.pdf?sequence=1 (hämtad 12-01-02). 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/8159/historiekunskap.pdf?sequence=1
http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/8159/historiekunskap.pdf?sequence=1
http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/8159/historiekunskap.pdf?sequence=1
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2.5 Annan forskning om pedagogik och skolans historieundervisning 

Dewey anser att ett intresse hos en person uppstår i interaktion med andra personer, även om 

människors intressen skiljer sig åt. Ett intresse hos en individ påverkas av huruvida personen 

och det sammanhang där han/hon ingår betraktar något som meningsfullt.
50

 

  Dewey menar att det viktigaste vid inlärning är att stoffet ska ha betydelse för eleverna i den 

positionen de befinner sig i. Den inre motivationen, som innefattar ett långvarigt intresse, 

krävs för att lärandet ska bli bestående. Föremålet för intresset bör alltså upplevas som 

meningsfullt.
51

 

  På liknande sätt som Dewey, diskuterar senare Lundgren och Lökholm att det som skapar ett 

intresse kan beskrivas utifrån motivation, vilket de menar kan delas in i yttre och inre 

motivation. 
52

 

  Jan Bjarne Boer och Kolbjörn Hauge beskriver i en studie från 1984 att 

historieundervisningen ger eleverna mest om den innehåller stoff som eleverna upplever som 

relevant. Författarna menar också att eleverna bäst tillgodogör sig undervisningen om de även 

får komma nära de metoder som historievetenskapen använder, till exempel genom att studera 

källmaterial. 
53

 

  Marianne Poulsen menar att de elever hon intervjuat lyfter fram vikten av lärarens 

engagemang, energi och vilja samt elevernas möjlighet att påverka undervisningen. Stoffet är 

inte lika viktigt i relation till lärarens undervisningsmetoder, för elevernas inställning till 

ämnet. Eleverna tar avstånd ifrån en alltför stram undervisning men även alltför mycket 

grupparbeten ogillas. Poulsen anser vidare att eleverna uppskattar undervisning där de får öva 

källkritik och ställa frågor till ett material snarare än att lära fakta. 
54

 

  Niklas Ammert beskriver att relationen mellan elevers trivsel och undervisningsformer är 

komplicerade, men att eleverna vill ha varierade undervisningsformer. Liksom Poulsen ser 

Ammert en koppling mellan läraren och elevernas historieintresse. I elevernas öppna svar 

menar han att lärarens roll ofta är markerad och att eleverna anser att det är läraren som 

skapar intresse för ämnet.
55

 

                                                 
50

 John Dewey, Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter, (Stockholm: Natur och kultur, 2004), 

s. 65.  
51

 Dewey, s. 124. 
52

 Mikael Lundgren & Kent Lökholm, Motivationshöjande samtal i skolan: Att motivera och arbeta med elevers 

förändring, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 46-47.  
53

 Jan Bjarne Böe & Kolbjörn Hauge, Barn og historie: undervisningsteorier i historiefagetog barns forhold till 

historie, (Oslo: Universitetsförlaget, 1984), s. 130 ff. 
54

 Marianne Poulsen, Historiebevistheder- elever i 1990´ernes folkeskoleog gymnasium,(Fredriksberg: Roskilde 

universitetsforlag1999) s. 156-172. 
55

 Ammert, s.114ff. 
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  Ammert problematiserar att den svenska skolans historieskrivning genom olika 

undersökningar visat sig vara traditionell, där inflytelserika personer och storpolitiska 

personer lyfts fram. Han menar att förändrade inriktningar av den historievetenskapliga 

forskningen inte kommer fram i läroböckerna, som över tid inte heller förändrats särskilt 

mycket. 
56

 

  Thomas Nygren hävdar att flertalet sakkunniga inom pedagogik behandlat betydelsen av att 

ha en tydlig och medveten plan för hur man som lärare ska undervisa. De lärare som arbetat 

inom yrket i många år, har planerat sin undervisning och mött elevernas reaktioner samt getts 

möjlighet att reflektera över vad som fungerat eller inte. Yttre betingelser har betydelse för det 

ämnesdidaktiska övervägandet i undervisningsstrategin, men det mest centrala är 

övervägande, undervisning och reflektion i samspel. 
57

 

  Craig James Hardings studie visar att de lärare som har en längre utbildning i 

historievetenskap och metodik ger en undervisning med andra kvalitéer, än de med en mindre 

omfattande utbildning
58

. Lärarna själva anser inte att universitetsstudier är det mest avgörande 

för undervisningens kvalitet, utan de påverkas av vardagen i skolan genom exempelvis 

insikter om de elever de har för tillfället, och de lärdomar de fått genom sina kollegor. 
59

 

2.6 Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur elever i årskurs sex och deras lärare uppfattar 

historieämnet och den undervisning de har i skolan.  

Genom de olika studier som jag tagit del av har det framkommit resultat som pekar på att 

lärare och elever inte alltid delar samma uppfattning om hur historieundervisningen bedrivs. 

Lärarna ansåg att de bedrev en mer modern undervisning än vad eleverna själva upplevde. 

Enligt eleverna står lärarens undervisning i centrum för att skapa ett historieintresse, men 

resultaten visar att eleverna inte tyckte sig kunna påverka vare sig innehållet eller 

undervisningsformerna nämnvärt.  

  Läroböckerna ansåg eleverna inte särskilt tillförlitliga eller roliga, trots att de enligt eleverna 

användes frekvent i undervisningen, mer än vad lärarna framhöll. Både elever och lärare hade 

                                                 
56

 Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet– historiemedvetande i svenska historieböcker under 100 år, 

Uppsala: Sisyfos, 2008), s. 114 ff. 
57

 Bengt Schullerqvist, Catarina Osbeck, (red), Ämnesdidaktiska insikter och strategier – berättelser från 

gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, (Karlstad: Karlstad University 

Press, 2009), s. 150 ff. 
58

 Craig James Hardings, Teachers conceptions of History Education – a Phenomenographic Incquiry, 

(Vancouver: University of British Columbia, 1999), s. 244ff. 
59

 Ibid., s. 221. 
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dock samma åsikter om att de ville ha mer studiebesök i sin historieundervisning. Eleverna 

önskade också ha mer av lektioner där lärare och elever diskuterade tillsammans.  
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3 Metod 

3.1 Avgränsning 

Den forskning som ligger till grund för min studie bygger vidare på valda delar av Youth and 

History, en europeisk undersökning av ungdomar och deras uppfattning av historieämnet och 

historiemedvetenhet, liksom Sture Långströms svenska uppföljning till Youth and History; 

Ungdomar tycker om historia och politik- en studie i pedagogiskt arbete. Min avgränsning 

kommer också att vara delar av resultaten från Skolverkets Nationella utvärdering 2003, NU-

03. Dessa tre undersökningar kommer jag sedan att jämföra mina egna resultat gentemot.         

  Studien är begränsad i sitt omfång till en c-uppsats, och jag har därför valt att göra 

elevenkäter, för att bredda respondentunderlaget. Till lärarna valde jag istället att göra 

intervjuer med fokus kring didaktik och historieintresse, då jag söker svar på hur lärarna 

tänker och resonerar om sitt ämne.  

3.2 Enkät som datainsamlingsmetod för elevundersökning 

Enkätmetoden fungerar bäst om man vill undersöka samband mellan fakta som till exempel 

ålder och kön, det vill säga frågor där det är lätt att formulera fasta svarsalternativ, menar 

författarna till Examensarbetet i lärarutbildningen. En stor nackdel med enkät som 

datainsamlingsmetod är att den avlägsnar forskaren från den skolverklighet denne söker 

kunskap om. Resultatet blir i form av tabeller och diagram som ger en allmän och ibland 

svårtolkad bild av det som undersöks.
60

 

  Då min undersökning inte enbart är uppbyggd på denna metod, ser jag fördelen med att 

hämta in svar från ett större antal elever än vad som vid annat metodval skulle vara möjligt att 

genomföra. Undersökningen syftar också till att göra jämförelser mellan just faktabaserade 

områden såsom intresse utifrån kön, vilket motiverar samt klassificerar mitt metodval som 

relevant materialinsamling.  

  Johansson och Svedner menar att det är svårt att konstruera bra enkätfrågor, som inte ger 

utrymme för tolkningsmöjligheter. De ger tips om ett bra sätt att undkomma detta problem, 

kan vara att använda sig av en tidigare enkät. En annan fördel med att använda sig av en 

tidigare beprövad enkätmall, är att man kan relatera de resultat man själv får till de resultat 

som kom fram i den förra undersökningen. 
61

 

                                                 
60

 Bo Johansson & Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen, (Uppsala: Kunskapsföretaget i 

Uppsala AB, 2001, uppl.3:3), s. 28. 
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  Enkät som datainsamlingsmetod användes även i den amerikanska undersökningen Youth 

and History
62

samt i Långströms Ungdomar tycker om historia och politik
63

. Liknande 

frågeställningar, som jag ämnar undersöka, har även tidigare besvarats i denna forskning. 

Enkäternas svenska utformning hämtades från Hanssons avhandling om historieintresse och 

historieundervisning
64

, vilka jag har justerat en aning för att anpassas till elever i årskurs sex. 

 
3.3 Kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod för lärarundersökning 

Kvalitativ undersökning menar Jan Trost är en bra metod att använda sig av då den syftar till 

att förstå samt finna mönster
65

. Kvalitativ intervju är den metod som man kan använda sig av 

för att få fram den typen av information som man vanligen söker för examensarbeten inom 

lärarutbildningen. Den ger den information som möjliggör att förstå en persons attityder, 

förkunskaper, värderingar och intressen. Den ger också information om lärarens syn på 

undervisning, förhållningssätt, målsättningar och planering. Rätt använd kan kvalitativ 

intervju som metod ge kunskap som är direkt användbar i läraryrket. 
66

 

  I den strukturerade intervjun är frågeområdena och frågorna bestämda i förväg, och svaren är 

till sin karaktär vanligtvis öppna.
67

.  Den kvalitativa intervjun har endast bestämda 

frågeområden, och själva frågorna kan variera från person till person beroende på hur den 

intervjuade svarar. Den kvalitativa intervjuns syfte är att få den intervjuade att svara på ett så 

uttömmande sätt som möjligt, om det ämne som behandlas. 
68

 

  Mot denna bakgrund har jag valt en kvalitativ intervju som metod, eftersom den metoden 

framför andra förefaller belysa och tydliggöra lärares tankestrukturer på bästa sätt utifrån 

mina frågeställningar. Den kvalitativa intervjun syftar även till att komplettera och fungera 

som ett analysverktyg till enkätundersökningen.  

 

3.4 Urval 

Johansson och Svedner beskriver att det är viktigt att försäkra sig om att svarsprocenten 

kommer att bli hög, genom att till exempel i förväg fråga dem som skall besvara enkäten om 

                                                 
62

Angvik & von Borries.  
63

 Långström, 2001. 
64
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de är villiga att delta. Detta kan göras genom att till exempel göra enkätundersökningen 

endast med eleverna i de klasser där man själv undervisar eller praktiserar, eller att söka upp 

och personligen dela ut enkäterna till deltagarna. 
69

 

  Den bedömning jag gjorde var att bästa utgångsläget inför datainsamlingen kunde förväntas 

vara att eleverna redan var bekanta med mig. Mina frågor var av den karaktären att de kräver 

ett visst mått av mognad och abstrakt tänkande, vilket medförde att jag beslutade mig för att 

elever i årskurs sex var de mest lämpliga kandidaterna. Deras lärare kom då att naturligt bli 

respondenter inför den efterföljande intervjun. Undersökningen genomfördes i två 

grundskolor på två mindre orter i en och samma kommun i Värmland. 

  Urvalet till undersökningspersoner är avgörande för att få fram ett så riktigt underlag som 

möjligt, menar författarna till Forskningsmetodik och kvantitativa metoder, Holme och 

Solvang. 
70

 

  Eleverna som jag valde ut till enkätundersökningen kände jag sedan tidigare, vilket 

medförde att jag inte var främmande för eleverna, vilket troligtvis öppnade upp för ett mer 

avslappnat möte. Jag informerade själv om undersökningens syfte, samt underströk att den var 

anonym och att lärarna inte skulle delges elevernas enskilda svar.  

  De elever som önskat delta i undersökningen, samt fått ett godkännande från vårdnadshavare 

kom att ingå i studien. Den enda styrningen som gjordes vid urvalet av elever och lärare var 

att jag i förväg bestämt vilka klasser som skulle ingå.  

 

3.5 Genomförande elevundersökning 

Insamlingen skedde vid tre tillfällen under vecka 48, år 2011. Inför undersökningen delade jag 

ut enkäterna och stannade kvar under tiden de fyllde i formulären, vilket innebar att möjliga 

uppkomna frågeställningar kunde besvaras direkt, liksom att jag kunde kontrollera att de 

besvarats på ett korrekt sätt. Inget bortfall blev således aktuellt, då alla respondenter fyllde i 

enkäterna med endast ett svarsalternativ i varje kolumn. Undersökningen utfördes i tre olika 

klasser och totalt besvarades enkäterna av 43 elever, fördelat på 26 pojkar och 17 flickor.  

  Respondenterna fick möjlighet att besvara frågorna under så lång tid de önskade, med 

restriktioner om att besvara dem så noggrant att utrymme fanns för eftertanke. Syftet med 

tillvägagångssättet var att jag ville få en så relevant bild som möjligt och undvika att eleverna 
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 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik och kvantitativa metoder, (Lund: 
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”bara kryssade i”. Den faktiska tidsåtgången för elevernas svarstid varierade mellan 20 och 25 

minuter.  

 
3.6 Genomförande lärarintervju 

Frågorna som användes som intervjuunderlag var hämtade från en undersökning av Johan 

Hansson
71

, och följaktligen tidigare besvarats av lärare som målgrupp, vilket kan motivera 

frågornas relevans till undersökningens syfte.  

  Intervjuerna genomfördes sammanhängandevid fyra intervjutillfällen under vecka 48 och 49, 

år 2011. Intervjustället anpassades till den plats som kunde uppbådas där det var relativt 

ostört. I intervjun använde jag mig av en inspelnings bar penna, som spelar in anteckningar 

och ljud i realtid. Trost
72

 menar att det är viktigt att använda sig av inspelning vid intervjuer, 

då det medför att intervjupersonen bättre kan koncentrera sig på samtalet samt att tonfall och 

exakta formuleringar uppmärksammas.  

  De fyra intervjuerna tog ungefär lika lång tid, cirka en timme vardera. Trots att rummet var 

avskilt uppstod ibland svårigheter att i efterhand tolka exakt vad informanten hade sagt, vilket 

dock inte har påverkat förståelsen av samtalet som helhet.  

 

3.7 Analys och bearbetning 

3.7.1 Elevenkäterna 

Elevernas enkätsvar fördes in manuellt i Excel: s dataprogram och de genomförda 

beräkningarna utfördesäven de manuellt. De enkla beräkningarna och 

sammanställningarna
73

gjordes utifrån faktorer som tidigare studier funnit som 

betydelsefulla
74

, såsom kön och ålder. 

  Jag har strukturerat samt studerat elevernas enkätsvar utifrån klass och kön för att finna 

samband om vilken möjlig inverkan de har på elevernas uppfattningar om 

historieundervisning och historia. Eftersom tidigare studier av elevers uppfattningar i dessa 

frågor har presenterat sina resultat utifrån liknande kategorier, blir det enklare att diskutera 

denna studies utfall. 

 

 

                                                 
71

 Avhandling med Johan Hansson, http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:313665 

(hämtad 2011-12-05) 
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3.7.2 Lärarintervjuerna 

I samtliga intervjuer har det inspelade materialet lagts in i filer på datorn, där bearbetning 

skett. Jag har inte transkriberat materialet i direkt anslutning till intervjuerna, då jag inte 

bedömt det som nödvändigt på grund av inspelningstekniken.  

  Tillvägagångssättet vid bearbetning av intervjumaterialet utfördes på så sätt att en 

sammanfattning av lärarnas utsagor gjordes för att finna tydliga exempel på lärarnas 

uppfattningar. Tidigare studier
75

 påvisar den didaktiska varför- frågans betydelse för lärares 

tänkande kring hur- och vad- frågorna. Didaktik kan tolkas olika men avser här den 

undervisning, fostran och socialisation som sker i skolan och i undervisningssituationer med 

ett uttalat pedagogiskt syfte. 

  De didaktiska frågeställningarna är grunden i min intervjustudie för att försöka finna 

kategorier eller skillnader i lärarnas uppfattningar om sin historieundervisning.  

De identifierade kategorierna användes därefter för att möjliggöra gruppering av lärarnas 

utsagor om undervisningen i skolan. 

  Vad-frågorna är undervisningens innehåll, hur-frågorna undervisningsmetoder, 

organisationsformer och arbetsområden samt varför-frågorna är motivering av innehåll och 

metoder. Dessa kan ses genom nationella och lokala läroplaner, lärarnas undervisningsplan 

och den praktiska undervisningsverksamheten.
76

 

  I analysen av de insamlade intervjusvaren har jag jämfört lärarnas svar med elevernas, för att 

försöka tolka vilka skillnader och likheter som fanns mellan dessa gruppers uppfattningar. 

 

3.7.3 Lärarbeskrivning 

Figur 2 Lärarbeskrivning 

Namn Ålder Utbildning Erfarenhet 

Lenny 63 år Lärarhögskolan 

mellanstadielärarlinje. 

Fyrtio år. 

Jimmy 42 år  Grundskollärarlinjen 1-7, ma/no & 

bild samt diverse kurser. 

Tio år. 

Anders 38 år Fritidspedagog Fjortonår 

Marion 34 år Grundskollärarlinjen 1-7, ma/no Åtta år. 

Källa: Sammanställning efter intervju. Obs Namnen är fingerade. 
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3.8 Etiska principer 

Vetenskapsrådet har fastställt vissa etiska principer som jag utgått ifrån vid undersökningen. 

Dessa principer innefattar fyra krav; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
77

 

  Informationskravet innefattar att jag måste informera respondenten om undersökningens 

syfte samt vilken roll i undersökningen respondenten har. I brevet som lämnades till lärarna 

att vidareförmedla till eleverna framgick denna information. Jag delgav också eleverna att de 

när helst de ville kunde välja att avbryta intervjun, om så var fallet. Detta gjordes dock först 

vid intervjuns början, och inte i missivbrevet. Samtyckekravet innebär att respondenterna 

måste delge sitt samtycke till intervju, men då eleverna var under 15 år fanns också krav på 

vårdnadshavares medgivande, vilket delgavs i missivbrevet. Konfidentialitetskravet styrktes i 

brevet till föräldrarna/eleverna. Nyttjandekravet innebär att man som undersökare är skyldig 

att inte utsätta respondenten för någon påtryckning om denne väljer att avbryta 

undersökningen, vilket påtalades. Ingen valde dock detta alternativ. 

 

3.9 Undersökningens tillförlitlighet och giltighet 

Trost menar att det är viktigt att undersökningens validitet och reliabilitet är hög, för att kunna 

säkerställa dess giltighet
78

. De intervjuer som genomfördes med lärarna var inte lika strikt 

utifrån mina frågor, såsom en enkätundersökning är, utan jag tillät respondenten att 

vidareutveckla sina resonemang, samt jag besvarade lärarnas eventuella frågor knutna till 

intervjuns innehåll.  

  De frågor som legat till grund för enkätundersökningen har varit utformade utifrån elevernas 

ålder och förväntade begreppsuppfattning och språkbruk. Detta bedömde jag som nödvändigt 

då eleverna annars inte skulle kunna antas besvara dem på ett tillförlitligt sätt, med hänsyn till 

undersökningens syfte. Trots denna anpassning behövde en del frågeställningar i enkäten 

förklaras till eleverna, vilket jag valde att göra. Genom att jag spelat in lärarintervjuerna och 

lagt in dem i filer på datorn har jag förstärkt reliabiliteten.    
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 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras först resultatet från elevenkäterna och vad de visar om elevernas 

historieintresse. Därpå följer lärarnas intervjusvar angående deras eget historieintresse och 

deras uppfattningar om elevernas intresse. Efter detta redovisas elevernas och lärarnas 

uppfattningar om historieundervisningens syfte. Avslutningsvis beskrivs elever och lärares 

synpunkter i avseendet innehåll och undervisningsmetoder.  

  De enkäter som delades ut till eleverna hade fler svartsalternativ än de som presenteras i den 

sammanställda enkäten nedan. Av utrymmesskäl kommer jag inte att presentera den 

fullständiga enkäten där svaralternativ såsom osäker, någon betydelse, en del, ibland eller 

något finns med. Dessa återges heller inte med anledning av att jag vill få fram de mer 

”starka” och ”slagkraftiga” tendenserna utifrån mina frågeställningar, eftersom jag anser att 

de svar som hamnar i mittenalternativet har en benägenhet att inte påvisa särskilt mycket.  

 

4.1 Elevernas historieintresse 

En del av de elever som besvarade enkäten har i vissa fall gett en tvetydig bild om hur de 

uppfattar historieämnet. I min undersökning framkom att 35 procent har angett att historia 

bara är ett skolämne och inget mera, på frågan om vad historia betyder för dem. Samtidigt 

anser mer än tre fjärdedelar att historia ger många bra exempel på vad som är rätt och fel.   

Eleverna har också i hög utsträckning (63 %) angett att historia visar bakgrunden till nuet och 

förklarar nutida problem. Mer än hälften av respondenterna menar också att historia betyder 

äventyr och spänning för dem, som stimulerar deras fantasi. Strax under hälften har svarat att 

historia är ett sätt att få grepp om förändringar i deras liv förr, nu och sedan.
79

 

  Skolverkets nationella utvärdering visade att eleverna har en positiv inställning till 

historieämnet liksom undersökningen Youth and History samt i Långströms uppföljning. 

Liknande fynd gjordes även i denna undersökning, om man bortser från att så många som 35 

procent ansåg att historia endast var ett skolämne och inget mera. Eleverna besvarade många 

gånger inom områdena ofta/mycket ofta, samt mycket/väldigt mycket, inom svarsområden 

som uttryckte deras positiva inställning till ämnet. De svarade endast i några enstaka fall 

tvetydigt eller motsägelsefullt, eller (med en något större andel) inom mittensektorn där 

svarsalternativet var ”osäker”, ”en del” eller ”ibland”. 
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  Pojkarnas intresse av olika perioder, återgavs i enkätsvaren i en stigande skala från och med 

antiken fram till idag. Flickorna avvek något genom att markera sina största intresseområden 

som perioden mellan år 1500 till år 1800. Flickorna visade också ett mindre intresse för 

perioden 1945 fram till idag, än för åren 1800 till 1945. 
80

 

  Flickornas större intresse än pojkarnas för perioden år 1500 till år1800, kan ha ett samband 

med att de även listar kungar, drottningar och andra berömda människor på andra plats i 

vilken slags historia de mest var intresserade av.
81

 

Figur 5: Elevernas intresse av olika perioder i historien 

Ski l lnad pojkar/fl ickor & tota l t P % F % T P % F % T

Antiken 8 31 10 59 42 12 46 5 29 40

Medeltiden (c.a  500 ti l l  1500) 6 23 7 41 30 15 58 6 35 49

Perioden från ungefär 1500 ti l l  1800
3 12 4 24 16 16 62 8 47 56

Perioden från ungefär 1800 ti l l  1945 (andra världskrigets  

s lut) 4 15 5 29 21 19 73 6 35 58

Perioden från 1945 ti l l  idag 4 15 5 29 21 19 73 4 24 53

Lite & mycket lite Mycket & väldigt mycket

 
 

Källa: Enkätundersökning nov/dec 2011, fråga 7. 
 

Youth and History undersökningen visade en något förändrad bild mot vad jag fick fram, 

nämligen att ungdomars uppfattning om vad som är intressant, huvudsakligen är 1900-talets 

historia. Flickorna intresserade sig något mer för vardagslivet och hemortens historia, liksom 

andra kulturer och fjärran länder. Pojkar var något mer intresserade av krig, diktatorer och 

sådant som gäller våld, enligt Youth and History undersökningen. 

  Den tid som ligger närmast eleverna, och som de också har störst kännedom om intresserar 

dem mest i tidigare undersökningar, såsom i Youth and History. Efter som denna studie 

bygger på mellanstadieelevers uppfattningar om historia, och inte högstadie- eller 

gymnasieelevers som i föregående fall, kan det tänkas ha en inverkan på resultatet. Elever i 

årskurs sex har ännu inte (inom skolan) bekantat sig nämnvärt med andra länders historia än 

Norden och Europa. De känner mest till tidsepoker såsom vikingatiden och medeltiden, som 

de nyligen arbetat med och de kommer oftast först i sjätte klassin på nyare tid. Det torde ha en 

betydelse i sammanhanget att eleverna inte visar lika stort intresse för den tid de ännu inte 

behandlat i den kronologiskt framställda historieundervisningen. 

  En av de lärare jag intervjuade, reflekterade angående styrdokumentens upplägg i avseende 

vilka historiska perioder som skulle behandlas och när. Han menade att många elever var 
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särskilt intresserade över andra världskriget och efterkrigstiden, men att denna tid inte rymdes 

inom styrdokumenten. Detta eventuella orsakssammanhang kan ha bidragit till att eleverna 

inte i lika stor utsträckning visade intresse för perioden från 1945 fram till idag, då de ändå 

inte ”fick behandla det” i skolan. 
82

 

  Båda könen visade störst intresse för äventyr och stora upptäckter. Sedermera kom ”krig och 

diktatorer” på andra plats för pojkarna, och ”kungar, drottningar och andra berömda 

människor” för flickorna. Vardagslivet för vanliga människor hade 38 procent av pojkarna 

angett under rubriken ”mycket eller väldigt mycket intresse”, och flickorna 24 procent
83

. Det 

har i denna studie alltså skett ett skifte i flickornas intresse av ”vardagslivet för andra 

människor”, där pojkarna numera ser det som mer intressant än flickorna. Långströms resultat 

visade på det omvända.  

  Demokratins utveckling hade i denna studie fortfarande, om man jämför med Långströms, 

lågt ikryssande inom fälten för stort intresse totalt sett hos de båda könen. Det kan dock ses 

en markant skillnad mellan dem, där 42 procent av pojkarna uppgett ”mycket eller väldigt 

mycket intresse”, och flickorna endast 12 procent. I Långströms undersökning efterfrågades 

den egna historiens intresse, men tyvärr föll detta svarsalternativ bort i den enkät jag 

distribuerade till eleverna, vilket omöjliggör en jämförelse.  

Figur 6: Elevers intresse av olika slags historia. 

Ski l lnad mel lan pojkar/fl ickor & total t i  % P % F % T P % F % T

Vardags l ivet för vanl iga  människor 11 42 7 41 42 10 38 4 24 33

Kungar, drottningar och andra  berömda människor 6 23 3 18 21 12 46 10 59 51

Äventyr och s tora  upptäckter 3 12 2 12 12 20 77 12 71 74

Krig och diktatorer 4 15 7 41 26 19 73 8 47 63

Fjärran länders  kulturer 10 38 7 41 40 9 35 5 29 33

Nationernas  (ländernas) his toria 6 23 9 53 35 11 42 4 24 35
Demokratins  utveckl ing 8 31 12 71 47 11 42 2 12 30
Människans  inverkan på mi l jön 7 27 10 59 40 14 54 5 29 44

Utveckl ingen av jordbruk, industri  & handel 4 15 9 53 30 14 54 3 18 40
Särski lda  händelser (som t.ex. bi lens , kyrkors , 

mus ikens , sportens  his toria) 5 19 6 35 26 17 65 9 53 60

Lite & mycket lite Mycket & väldigt mycket

 
 

Källa: Enkätundersökning nov/dec 2011, fråga 8. 

 

De geografiska områdena knutit till elevernas historieintresse, visade sig vara högst skattat 

inom Sveriges historia hos båda könen. Flickorna placerade Europas historia på andra plats 

och pojkarna sitt landskaps historia. På tredje plats hamnade hembygdens historia hos både 

flickorna och pojkarna. Minst intresse hade respondenterna av Afrikas historia, tätt följt av 
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Asiens
84

. En stor skillnad gentemot Långströms studie, är att flickorna i denna undersökning 

inte alls visat ett större intresse än pojkarna i områden utanför Europa, som Långström 

tidigare befäst. Som exempel kan nämnas Amerikas historia, där 35 procent av flickorna 

angett ”mycket” eller ”väldigt mycket”, och pojkarna har angett 50 procent. 

 

4.2 Lärarnas historieintresse 

En mer omfattande utbildning inom historieämnet, såsom fristående kurser eller fler terminer 

inom just ämnet historia, torde ha ett samband med historieintresset. Det förefaller inte vara 

sådana samband i denna småskaliga studie, utan ett mer allmänt intresse som funnits med en 

längre tid, kanske redan bildats i barndomen, spelar en avgörande roll för det fortsatta 

intresset. Inom just grundskollärarutbildningen ingår dock ingen längre utbildning i ämnet 

historia. En sammanslagning av so-ämnena ges dock, på mellan en termin och två terminer.  

  En lärare; Anders hade inte ens so-ämnena under sin utbildningsperiod då han läste till 

fritidspedagog, men han undervisar i alla ämnen som mellanstadielärare. Anders intresse för 

historia angav han dock som stort, vilket han fått i barndomen och underhåller genom sitt 

intresse för ämnet och överför det i undervisningen.  

  Skillnaden mellan könen och intresseområden är svår att definiera utifrån den ojämna 

fördelningen i undersökningen - en kvinna och tre män, liksom att alla respondenter visade på 

ett intresse för de områden som de redan undervisade i inom historia. Läroplanen och den 

lokala pedagogiska planeringen styr vilka historiska epoker som ska behandlas, och endast en 

respondent sade sig vara intresserad av en epok utanför denna kategori; romarriket.   

Figur 4 Lärarnas historieintresse och utbildning 
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Utbildning 

Lenny Människoöden, hur det var förr, att dra paralleller och 

jämföra nu och då. Mest intressant med krig. 

Stort Barndo

m 

Mellanstadie-lärarlinje 

Jimmy Läsa och göra jämförelser med nutid. Få göra tankehopp. 

Mest intressant med Vasatiden, stormaktstiden, vad 

människorna arbetade med förr, uppfinningar och hur det 

såg ut.  

Stort Barndo

m 

/ungdo

m 

Matte/no, bild 

Lärarlinjen 1-7 och 

diverse kurser 

Anders Att få lära sig av misstagen, sätta sig in i hur människorna 

hade det förr. Mest intressant är svensk stormaktstid, 

romarriket och medeltiden. 

Stort Barndo

m 

Fritidspedagog-utbildning 

Marion Personers påverkan på utvecklingen, dåtid, nutid och 

framtid. Mest intressant är stormaktstiden och vikingatiden.   

Medel Sent Matte/no Lärarlinjen 1-7 

Källa: Lärarintervjuer sammanställd av författaren. 
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  Lärarnas intresse förefaller vara i linje med Lpo 94 och Lgr 11, angående att utveckla en 

djupare förståelse inför människans påverkan på utvecklingen. De intresserar sig själva för att 

sätta historien och människans handlande i samband med dåtid, nutid och framtid men det är 

framförallt den senare historien de nämner som mest intressant.  

  Lärarna uppger att de underhåller sina kunskaper på skilda sätt. Jimmy beskriver att han 

läser historiska skrifter, samtalar med kollegor, gör jämförelser mellan epoker och studerar 

uppfinningar. De andra lärarna underhåller sitt intresse genom att läsa litteratur med historisk 

anknytning och ser på filmer och faktaprogram på tv. Lenny nämner att han prenumererar på 

tidningen Historia, samt läser böcker med författare såsom Herman Lindqvist och Peter 

Englund.  

  Klas-Göran Karlsson beskriver att med historiemedvetande menas den relation som finns 

mellan tolkning av det förflutna, förståelse för en samtid och perspektiv på framtiden. Han 

menar att historiemedvetande är en mental process, som människan orienterar sig i tid, mot en 

bakgrund av historiska erfarenheter och kunskaper, i förväntan om en specifik samtida 

utveckling. Jensen åsyftar att människans handlingar på något sätt måste involveras i 

förhållandet dåtid/nutid/framtid, för att kallas för historiemedvetande, och genom att göra det 

hamnar de geologiska processerna utanför. 

  Det är framförallt de tre yngre lärarna som pratar om vikten av att knyta an skeenden till 

människans handlingar. Marion beskriver att det är en ständigt pågående diskussion med 

eleverna, att utmana dem till eftertanke och reflexion. Det är inte bara i ämnet historia, utan 

genomsyrar de flesta skolämnena säger hon, och menar att historiemedvetande för henne har 

ett vidare begrepp. 

  Angående den utbildning lärarna genomgått och dess relevans den hade för historieämnets 

didaktiska del, anser sig ingen av respondenterna att den motsvarade det arbete de utför. Det 

lärarna anger som relevant var inom de ämnen som de valt inriktning inom. Främst inom 

matematik och de naturorienterande ämnena, vilket två av fyra lärare valt som inriktning. 

 

4.3 Lärarnas bild av elevernas intresse 

De intervjuade lärarna menar liksom tidigare studier att eleverna har en positiv syn till historia 

och historieämnet. Eleverna är engagerade och oftast intresserade av att ta del av den 

historieundervisning som erbjuds. Jimmy säger sig uppleva skillnader mellan elevgrupper och 

deras intressegrad. Han menar att elever i årskurs sex läst mer geografi, vilket han tror 
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påverkar deras förståelse av historia. Han ser dock ingen större skillnad mellan pojkar och 

flickor, möjligtvis är flickorna lite mer benägna att delta i diskussioner. 
85

 

  Marion upplever att det inte är så stora skillnader mellan elevgrupper, utan att det är större 

skillnad inom klassen än mellan klasserna. Hon diskuterar i termer som om det möjligtvis är 

någon kategori som visar på ett större intresse av historia, så är det elever som tycks diskutera 

och/eller titta på faktaprogram hemma med vuxna. 
86

 

  Det ses tydliga likheter i de intresseområden som eleverna uppger sig ha, och de områden 

som lärarna nämner i intervjuerna. Krig, kungar och människoöden hade en hög svarsfrekvens 

hos såväl elever som lärare. De uppgav även att flertalet av pojkarna tyckte krig, vapen och 

krigskonst var särskilt spännande. Liknande kan ses i Långströms studier samt i Youth and 

History.  

  Motivationens betydelse för intresset och även prestation, nämns hos tre av de fyra lärarna. 

De talade om att de försökte variera sin undervisning, men att mycket av undervisningen 

skedde tillsammans ”så att alla är med på tåget”, som Jimmyuttryckte sig. Marion beskriver 

att eleven behöver vara motiverad antingen av eget intresse eller enbart med hjälp av en 

önskan av att nå hög måluppfyllelse. Hon ser inte nämnbara skillnader i elevers prestationer 

som beroende av vilka arbetsformer hon använder, utan hänvisar till inre/yttre motivation hos 

eleven.  

  I Nu- 03 poängteras motivationens betydelse, liksom sammanhangets betydelse för lärandet. 

Dewey menar att det viktigaste vid inlärning är att stoffet ska ha betydelse för eleverna i den 

position de befinner sig i. Den inre motivationen, som innefattar ett långvarigt intresse, krävs 

för att lärandet ska bli bestående, det ska för individen upplevas som meningsfullt.  

  Utan att som lärare ha kännedom om vad som tilltalar eleverna och vilka kunskaper de 

besitter, kan det vara svårt att finna ett innehåll som upplevs som betydelsefullt för eleven. De 

intervjuade lärarna tyckte dock att de hade bra ”koll” på vad eleverna gillade och vad som 

fungerade, både i val av stoff samt metod. 

  Det som lärarna upplevde som ett problem var snarare att genomföra undervisningen utifrån 

denna kunskap, med hänsyn till inkluderingsperspektivet. De beskrev att mycket av 

undervisningen styrdes utifrån klassens sammansättning, och om det fanns många elever med 

särskilda behov krävdes en annan struktur. Tiden var också en avgörande faktor i hänseendet, 

liksom vilka ämnen som just då prioriterades.  
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 Lärarintervju med Jimmy, nov/dec 2011.  
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 Lärarintervju med Marion, nov/dec 2011. 
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4.4 Uppfattningar om historieundervisningens syfte 

4.4.1 Elevers uppfattningar om syftet med historia  

Eleverna gav i enkätundersökningen olika svar på vilken betydelse de ansåg att syftet med att 

studera historia var. Det mönster som kunde urskiljas var att hos båda könen ansågs det mest 

centrala att få kunskap om historien. Därtill kom förståelse för nuet och sedan mera en 

orientering inför framtiden.  

 
 
Figur 7: Elevernas uppfattning av betydelsen för att studera historia. 
 

Fördelning pojkar/fl ickor & total t P % F % T P % F % T

Kunskap om historien 1 4 3 18 9 21 81 11 65 74

Förståelse för nuet 7 27 2 12 21 16 62 11 65 63

Orientering inför framtiden
9 35 4 24 30 8 31 9 53 40

Liten betydelse & mycket 

liten betydelse

Stor betydelse & mycket 

stor betydelse

 
 

Källa: Enkätundersökning nov/dec 2011, fråga 2. 

 

  I klassen som Lenny undervisade angav eleverna ett mycket högre procentuellt svar, än de 

andra lärarnas elever, inom kolumnen för stor eller mycket stor betydelse i ”kunskap om 

historien”. De andra lärarnas undervisning hade för avsikt att ge eleverna en förståelse av en 

mer nutida samhällelig utveckling, som ett resultat av historiens påverkan. De talade dock inte 

särskilt mycket om kunskap om historien som ett led i att orientera sig inför framtiden. 

Möjligen kan detta avspegla sig i elevernas uppfattning av syftet med historia, liksom förklara 

skillnaderna mellan de olika klassernas uppfattningar.  

  Eleverna fick också ta ställning till vad historia betyder för dem, samt under ett antal 

rubriker avgöra dess större eller mindre relevans för dem. Pojkarna angav till 73 procent, att 

historia ger många bra exempel på vad som är rätt och fel. Flickornas högsta procentuellt 

fördelade svarsalternativ var inom kategorin ”en chans för mig att lära mig av andras misstag 

och framgångar”, där 90 procent kryssat för håller med eller håller helt med. Hos både könen 

har svarsalternativet ”många bra exempel på rätt, fel, bra och dåligt” angetts som; håller inte 

med eller håller inte med alls. 
87
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 Enkätundersökning, nov/dec 2011, fråga 1. 



32 

 

Figur 8: Historia och dess betydelse för individen. 

P % F % T P % F % T

Bara ett skolämne och inget mera 15 58 9 53 56 9 35 6 35 35

Äventyr och spänning som stimulerar min fantas i 3 12 3 18 14 17 65 8 47 58

En chans  för mig att lära  mig av andras  misstag & framgångar4 15 1 6 12 17 65 15 90 51

Något dött, som inte har något att göra  med mitt l iv idag 19 73 7 41 60 5 19 5 29 23

Många bra  exempel  på rätt och fel , bra  & dål igt 2 8 0 0 5 19 73 14 82 77

Visar bakgrunden ti l l  nuet & förklarar nutida problem 4 15 1 6 12 14 54 13 76 63

En saml ing av grymheter och katastrofer 13 50 1 6 33 12 46 13 76 58
Ett sätt för mig att få  grepp om förändringar i  mitt l iv förr, 

nu och sedan 6 23 2 12 19 14 54 10 59 48

 Håller inte med och 

håller inte alls med

Håller med och håller 

helt med

 
Källa: Enkätundersökning nov/dec 2011, fråga 1. 

 

  Den tabellen visar, eller kanske mer kan tolkas som, är att elever anser att historia har 

betydelse för att förstå det nutida samhället, liksom att de själva är en del av historien där de 

genom historien även kan få kunskap om hur de ska orientera sig inför framtiden.  

23 procent har angett att historia är något dött som inte har någonting med deras liv idag att 

göra. Orsaken kan finnas i att dessa elever i vissa fall även anser att historia bara är ett 

skolämne, som de inte vare sig kopplar samman i ett större sammanhang eller med sig själva.  

  Jensen talar om att historiemedvetande först blir gällande då människans handlingar på något 

sätt involverats i förhållandet dåtid, nutid och framtid. Ammert beskriver att det centrala 

innehållet i begreppet historiemedvetande är förståelsen för att människan både är och gör 

historia. Han menar att det är en grund för identitetsbildning samt förståelse för den egna 

personen och kulturen. I någon mån kan olika lärostilar samt skillnader mellan klasserna ses 

som en tänkbar möjlig orsak till utfallet av undersökningen, men några långtgående slutsatser 

kan inte dras.  

 

4.4.2 Lärarnas beskrivning av historieundervisningens syfte  

Marion beskriver att det hon vill att eleverna ska få med sig i undervisningen är ett intresse för 

historia. Hon anser att kronologin är viktig, för att eleverna ska få grepp om historien, men 

också för att förstå hur historien påverkar nutiden. Mariontycker att det är viktigt att ha 

historiekunskaper för att förstå samhället och orsaker till varför det är som det är idag. Hon 

uttalar sig om att vissa elever ser mer till nöjet med historia och andra ser mer till nyttan. Det 

tror hon har ett samband med mognad hos den enskilda eleven.  

  Även Anders tar upp vikten av att väcka ett intresse hos eleverna för historien, och att det är 

det centrala målet med hans undervisning. Det ska vara roligt att lära, men vägen dit kan se 

olika ut för olika elever. Syftet med undervisningen säger han är att förstå varför vi har det 
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som vi har det idag. Han nämner att en del elever tycker historia är intressant för ämnets skull, 

medan en del elever endast utför uppgifter för att det är en del av skolan.  

  Jimmy anser att det han vill förmedla till sina elever är att de ska få en viss förståelse för hur 

Sverige växt fram. Han vill att eleverna ska kunna tänka sig in i miljöerna med hjälp av 

fantasin. Jimmy önskar att eleverna även ska söka upp information på fritiden, genom att till 

exempel hitta något de läst om i skolan på ett museum. Han pratar även om att detta i 

förlängningen kan generera i att eleverna utvecklar ett spontanintresse för historia inom andra 

områden än den som skolan presenterat. Jimmy menar att syftet med historieundervisningen 

är ”att förmedla eller skapa förståelse för varför det ser ut som det gör och varför det 

fungerar”. Han uppfattar det som att eleverna ser mer till nöjet med historia, än till nyttan. 

Han menar att nyttan kommer efter hand, och att det gäller att få upp- eller ta tillvara på 

elevernas intresse för historia.  

  Lenny vill att hans undervisning ska väcka ett intresse för vårt lands historia, liksom att det 

inte alltid sett ut som det gör idag inom många områden. Syftet med undervisningen är att hos 

eleven väcka tankar, för att sedan kunna jämföra samt reflektera över dagens samhälle och hur 

det var förr. Han besvarade frågan om han trodde eleverna såg mer till nyttan eller nöjet med 

historia att han var osäker. Lenny tänker att det kan vara svårt att kategorisera, ibland är det 

nyttan och ibland är det nöjet som styr eleverna. Det tror han har att göra med vilket 

arbetsområde som behandlas och vilka arbetsformer som han för tillfället använder.  

 

4.4.3 Lärarnas olika uppfattningar om historieundervisningens syfte  

Det framkommer i studien att lärarna i många aspekter delar liknande uppfattningar om vilket 

syfte de har med undervisningen.  

Syftet med undervisning i historia: 

1. Marion: intresse, kronologi, historiens påverkan på nutid/framtid. 

2. Anders: väcka intresse hos eleven, roligt. 

3. Jimmy: förståelse dåtid/nutid, utveckla ett historiemedvetande. 

4. Lenny: intresse för egna nationens historia, dåtid/nutid, jämförelse. 

 

Marion talar om att källkritisk granska fakta, samt att lära eleverna att värdera alternativ och 

jämföra. Hennes utbildning är inriktad mot matematik och de naturorienterade ämnena, vilket 

kan ha en inverkan på hennes inställning. Marion fortbildar sig inom läraryrket, då behov 

föreligger eller då hon har ett eget intresse av att utveckla sin kompetens, vilket troligtvis har 

en inverkan på den undervisning hon bedriver. 
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  Anders visar inte särskilt tydligt vilket syfte han har med undervisningen. Han nämner mest 

att det ska vara intresseväckande hos eleverna och upplevas som roligt. Anders preciserar sig 

inte närmare än att han vill att eleverna ska förstå ”varför vi har det som vi har det idag”. 

Möjligtvis kan hans lärostil beskrivas som elevcentrerad då han utgår ifrån elevens 

intressesfär.  

  Jimmy talar i termer som att elevernas tankar, känslor och erfarenheter är viktiga inslag i 

undervisningen. Han försöker skapa och omskapa sin undervisning utifrån denna uppfattning. 

Han ger som exempel att om eleverna vill diskutera något som ligger dem nära, istället för 

den planerade undervisningen, låter han dem oftast göra det. Jimmy ser det som ett sätt att 

koppla ihop ”det skolan vill förmedla” med vad han vill lära ut, och sedan omsätta det till ett 

mer elevnära perspektiv. Jimmys undervisningsstil tenderar att ha en betydande fokusering 

kring eleven och dennes upplevelsevärld. Han påvisar också en lärostil som domineras av ett 

demokratiskt förhållningssätt, där hans egen roll är att vara handledare åt sina elever.  

  Lenny är den lärare som mest påvisat att historia är ett ämne som i huvudsak syftar till att ge 

kunskap om dåtiden. Detta tolkas utifrån de svarsalternativ han angett vid intervjun, och är 

inget som han direkt uttalat.  När han själv beskriver sitt syfte med undervisningen förklarar 

han dock att den ska väcka elevernas tankar för reflexion, liksom förmedla jämförelse mellan 

nutid och dåtid. Lenny bedriver en mer traditionell undervisning, såsom memorering och 

kunskapsöverföring, än vad han själv beskriver. Han anger exempelvis som en av hans 

undervisningsmetod som ”eget arbete”. Då Lenny förklarar eget arbete, säger han att eleverna 

antecknar i punktform eller gör en tankekarta. Dessa punkter eller tankekartan är allt som 

oftast en produkt av hans eget urval, som eleverna ska reproducera. 

   Lennys beskrivning av sin undervisning överensstämmer inte med hans handlingar i 

klassrummet. Om eleven ska värdera och jämföra, tror jag att det är viktigt att urvalet inte 

baseras på lärarens enskilda uppfattning i form av urval och innehåll.  

 

4.5 Uppfattningar om historieundervisningens innehåll och 

undervisningsmetoder 

Flera av resultaten i undersökningar om svenska elevers attityder till undervisningen, visar på 

ett positivt samband med läraren och elevernas uppskattning av denne. I Nu- 03 framträder 

elevernas uppfattning av att lärarna gör ett bra och engagerande arbete i skolsituationen.  

  Läraren står i centrum och det är kring denna intresset för historia skapas, enligt eleverna.  

Samtidigt som eleverna uppger att läraren visar stor respekt och lyssnar till dem, framkommer 

det att en majoritet av eleverna inte säger sig kunna påverka innehållet i undervisningen 
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nämnvärt. En del elever anser också att de inte heller kan påverka arbetsformerna, enligt 

Skolverkets nationella utvärdering 2003.  

 

4.5.1 Eleverna beskriver historia i skolan.  

I min undersökning framkom det att den allmänna uppfattningen hos eleverna är att 

undervisningen till största del präglades av läroboken, samt till den tillhörande 

arbetsuppgifter. 95 procent av eleverna angav att denna arbetsform förekom ofta eller mycket 

ofta. Flickorna hade ett hundraprocentigt uppfyllande inom denna kategori och 92 procent av 

pojkarnas svarade att denna arbetsform förekom ofta eller mycket ofta. Ingen av 

könsgrupperna angav att läroboken förekom sällan eller mycket sällan. 
88

 

  Enligt andra undersökningar, såsom Youth and History och i Långströms studie har det 

framkommit att undervisningen inte bedrivs på det sätt som eleverna uppskattar mest. Att 

arbeta med läroboken samt att lyssna till läraren framhölls som de mest frekventa inslaget i 

undervisningen. Minst förekommande i undervisningen var rollspel eller studiebesök. 

  Den föreliggande studien kan bara bekräfta tidigare forskningsfynd, nämligen att eleverna 

delar uppfattning om att det är läroboken som till största del styr undervisningen. 
89

 

  I denna studie fanns inget svarsalternativ för hur ofta eleverna anser sig besöka museer eller 

historiska platser. Genom mitt eget deltagande i skolan som vikarie eller som ”vfu:are”, kan 

jag tyvärr bara instämma i att det är mycket sällan förekommande. Uppskattningsvis sker det 

maximalt en gång per läsår, trots att 94 procent av flickorna och 81 procent av pojkarna angett 

att de uppskattar det mycket eller väldigt mycket
90

. 

  Eleverna tycker mest om att möta historia från historiska faktaprogram och genom att besöka 

museer och historiska platser. I figur 10 kan studeras att 81 procent uttrycker ett gillande av 

att möta historia från film och 71 procent anger att de tycker om att möta historia från 

historiska faktaprogram. Enligt denna enkätundersökning uppger 65 procent av eleverna att 

det är ofta eller mycket ofta som de lyssnar till radio/cd eller tittar på historiska filmer. 
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 Enkätundersökning nov/dec 2011, fråga 5. 
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 Se figur 9. 
90

 Se figur 10. 
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Figur 9: Elevers beskrivning av vad som vanligen händer under historielektionerna. 

Ski l lnad pojkar/fl ickor & total t P % F % T P % F % T

Vi  lyssnar ti l l  lärarens  berättelser om det förflutna 5 19 3 18 19 15 58 11 65 60
Vi  får reda på vad som var bra  och dål igt, rätt & fel  i  

his torien 2 8 2 12 9 12 46 9 53 49
Vi  diskuterar ol ika  förklaringar ti l l  det som hände i  

his torien 1 4 1 6 5 17 65 9 53 60

Vi  s tuderar ol ika  kä l lor, t.ex. dokument, bi lder & kartor 10 59 7 41 40 10 38 7 41 40

Vi  eleveråterger & tolkar his toria  på  egen hand 14 54 13 76 63 6 23 1 6 16

Vi  lyssnar på  radio & cd el ler ti ttar på  his toriska  fi lmer 3 12 1 6 9 17 65 11 65 65
Vi  använder läroboken och/el ler arbetsuppgi fter

0 0 0 0 0 24 92 17 100 95
Vi  gör många ol ika  saker t.ex. dramatiserar, gör projekt 

el ler besöker museer och his toriska  platser 23 88 15 88 88 3 12 1 6 9

Sällan & mycket sällan Ofta & mycket ofta

 

Källa: Enkätundersökning nov/dec 2011, fråga 5. 

 
Figur 10: Elevers beskrivning av hur de föredrar att ta till sig historia 
 

Fördelning pojkar/fl ickor & tota l t P % F % T P % F % T

Läroböcker 10 38 7 41 40 10 38 7 41 40

Historiska dokument och käl lor 10 38 5 29 35 10 38 8 47 42

Historiska romaner 13 50 6 35 44 10 38 10 59 47

Biofi lmer 2 8 4 24 14 19 73 11 65 70

Historiska faktaprogram i  tv 2 8 2 12 9 22 85 13 76 81

Lärare som berättar 4 15 4 24 19 14 54 11 42 58
Andra vuxna (t.ex. förä ldrar, mor-och farförä ldrar) som 

berättar
6 23 5 29 26 11 42 10 59 49

Museer och his toriska platser 2 8 3 18 12 21 81 13 94 79

Mycket & väldigt mycketLite & mycket lite

 

Källa: Enkätundersökning nov/dec 2011, fråga 3. 

 

  I Långströms studie skattar 70 procent av eleverna att de föredrar att ta till sig historia från 

historiska faktaprogram, genom att besöka museer och historiska platser. 

 
4.5.2 Lärarna beskriver undervisningens innehåll  

När lärarna beskriver vilket innehåll de väljer för historieundervisningen hänvisar samtliga till 

Lgr 11. Den nya läroplanen reglerar i en högre grad än den tidigare, vad som ska behandlas 

och när. De två olika skolorna som de fyra lärarna representerar, har dock även en egen lokal 

pedagogisk planering att ta hänsyn till, något som bestämts i samråd med övriga 

mellanstadielärare.  

 
4.5.3 Lärarna beskriver stoff och urval 

Jimmy berättar att då han arbetar med en integrerad klass, årskurs fem och sex samtidigt, 

gäller det att växla om varje nytt läsår, så eleverna inte läser om samma sak igen. Han 

fortsätter att beskriva arbetsgången med att han alltid går igenom en tidsepok i taget, och 

utgår från svensk historia för att däremellan göra utblickar ut i Europa. Det som avgör Jimmys 
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val av innehåll är att det ska vara rätt nivå på texterna, och ha ett upplägg som barnen tycker 

är trevligt. Tydliga mål nämner han som viktigt.  

  Jimmy tycker att hans intresse och elevernas intresse verkar stämma bra överens, men att 

han ibland måste kämpa lite för att få upp intresset hos eleverna. Han anser att det är viktigt 

med rätt material, och att ” ha modet att skrota material som ej fungerar”. Något som Jimmy 

vet kommer fungera på förhand är starka personligheter, och han tycker inte att något på 

förhand känns tungt att undervisa om.  

  Jimmy anser att skillnader i elevernas engagemang och resultat, inte är särskilt beroende av 

vilket innehåll historieundervisningen har. Det som han tror är mer avgörande är vilket 

lektionsupplägg han valt, samt om han lyckats med att göra undervisningen intressant, och 

genomarbetat den. På frågan om han låter eleverna medverka i valet av ämnesinnehåll, 

beskriver Jimmy att han tar upp idéer som eleverna har, men att det är kursplanen som styr 

innehållet.  

  Lenny ger en lite annorlunda bild av sin undervisning. Han menar också att det är Lgr 11 

som styr innehållet i historia, men betonar läroboken, som dominerar hans undervisning. 

Urvalet är ”krig”, vilket också ligger i linje med hans eget intresse, men han tar även upp 

regenter och hur Sverige såg ut förr. 

  Alltigenom beskrev Lenny klass ett lägre historieintresse än de övriga klasserna som också 

deltog i enkätundersökningen. Hans klass hade ett annat resultat än de övriga klasserna på just 

intresseområdet krig och diktatorer, vilket var 31 procent. Jimmys klass svarade 70 procent, 

och Anders och Marions klass svarade 85 procent, under rubriken mycket och väldigt mycket 

intresse av krig och diktatorer. 

  Lenny har ingen uppfattning om hur väl hans intresse stämmer överens med elevernas 

intresse, men beskriver att det finns en läroplan och att den inte alltid är i linje med elevernas 

intresse.  Han låter inte eleverna medverka i val av ämnesinnehåll, och hänvisar återigen till 

läroplanen och läroboken som han följer.  

  Marion beskriver att hennes val av innehåll styrs av tillgång på material, såsom faktafilmer, 

faktaböcker, läromedel och spel. Hon anser att innehållet relativt väl stämmer överens med 

elevernas intresse. Hon nämner dock att eleverna ofta frågar om andra världskriget, som enligt 

kursplanen framförallt behandlas under högstadiet.  

  Ämnesinnehåll som vanligtvis brukar vara omtyckt hos eleverna är vikingatiden, men annars 

vet hon inte på förhand något särskilt område som det kommer vara lätt respektive tungt att 

undervisa om. Skillnader i elevernas engagemang och resultat tror hon är beroende av 

undervisningens utformning, och inte så mycket beroende av innehållet. Marion tycker att 
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variation i undervisningen känns som mer avgörande, att anpassa sin undervisning utifrån 

aktuella omständigheter, liksom klassammansättningen. På frågan om hon låter eleverna 

medverka i val av ämnesinnehåll, beskriver Marion att hon bestämmer en ”grundkurs”, men 

att eleverna har mer valmöjlighet i val av fördjupning.  

  Anders väljer innehåll utifrån Lgr 11, men beskriver att han försöker hitta roliga och 

spännande berättelser som ”fängslar” eleverna. Han vet på förhand att stormaktstiden är en 

epok som eleverna är intresserade av, vilket han anger som ett lätt område att undervisa i. 

Stormaktstiden är det område som han själv valt som mest intressant innehåll i historia, vid 

sidan av romarriket och medeltiden. Anders poängterar att engagerade lärare oftast resulterar i 

fler engagerade elever, vilket kanske hör ihop med det egna intresset för ämnet.  

  Liksom Marion låter Anders eleverna medverka i valet av ämnesinnehåll vid 

fördjupningsarbeten, i övrigt är det mestadels han som styr innehållet tillsammans med 

kollegorna, utifrån lokal pedagogisk planering.  

4.5.4 Lärarna beskriver undervisningens former och dess betydelse  

När lärarna beskriver sina undervisningsformer, visar det sig att de inte i så hög grad stämmer 

överens med elevernas uppfattning om vad som vanligen förekommer under lektionerna. Till 

exempel säger sig alla, förutom Lenny att de undersöker historiska spår, läser historiska 

skrifter, drar egna slutsatser, forskar och så vidare.  

  I enkätundersökningen var dessa inslag de som förekom mest sällan. Istället dominerades 

undervisningen av läroboken, arbeta med texter, läraren som berättare eller film. Lärarna 

beskrev alltså sina undervisningsformer som långt mer varierande än vad eleverna uppfattade 

dem som. Grupparbeten, berättelser, bildspel, teater, frågesport och tankekartor var andra 

former som lärarna beskrev att de använde sig av förutom de mer traditionella metoderna. 

  Hur vanligt de beskrivna arbetsformerna förekom, hade lärarna olika uppfattningar om, men 

de ansåg att det var beroende av olika strukturella förutsättningar. Lenny nämnde till exempel 

att hans val av form och metod var beroende av elevgruppen. Han beskrev att han för 

närvarande höll ganska strikt i undervisningen, och förklarade att det berodde på elever med 

diagnos. Marion tar också upp att elever med särskilda behovoftastbehöver tydlighet, stöd i 

arbete med texter (eventuellt uppläst) och anteckningar, liksom tankekartor. Hon fortsätter 

beskriva att dessa elever kan ha det svårt med att ta ut viktigt innehåll och finna svar i en 

längre text. Stöd i grupparbeten kan i vissa fall också behövas. 

  Skillnaden mellan de två lärarna, är att Marion inte anpassar hela sin undervisning till 

eleverna med särskilt behov, utan försöker tillgodose deras behov i den tänkta  



39 

 

undervisningen. Lenny tror att det gynnar elever med särskilda behov att ha den strikta 

undervisningsformen som han har, och bedriver den genomgående i alla ämnen. Laborativa 

inslag är mycket sällan förekommande, och han beskriver det som om ”det gör det rörigt” för 

dessa elever. 

  Jimmy liksom Marion anser att det är vanligt förekommande att historieämnet samarbetar 

med andra ämnen, såsom de andra so- ämnena, bild, svenska och matematik. Lenny beskriver 

det som ovanligt för hans del och Anders menar att det är beroende av vilket arbetsområde 

som behandlas.  

 
4.5.5 Lärarna vill förändra sitt arbetssätt  

Den lärare som var mest nöjd med sitt arbetssätt var Lenny. Han beskrev sig inte vilja 

förändra sin undervisning, utan ville arbeta på det sätt han gör idag. Filmer ser han som något 

som är bra för att stimulera historieintresset, och tar upp detta i sammanhanget.  

  De tre andra lärarna gav ett mer uttömmande svar på frågan
91

, angående möjlighet att 

förändra sin undervisning, och vad de i så fall skulle göra. Lärarna beskrev att de ville ha 

möjlighet till att oftare göra studiebesök med sina elever, ha gästföreläsare utifrån, mer 

temaarbete med andra ämnen såsom slöjd och idrott liksom att göra historiska vandringar ”på 

plats”.  Lärarna beskriver att de positiva effekterna som de tror förändringar av detta slag 

skulle innebära för eleverna är; ett större intresse från fler elever, positivt samarbete med 

kollegor och en bra helhet. Andra vinster som nämns är att äventyr och spänning fungerar bra 

ihop, genom att skapa en känsla för ämnet kan ett intresse uppstå eller fördjupa ett redan 

tidigare intresse. Både Jimmy och Marion diskuterar i termer som att det ska vara roligt att 

lära sig, och Marion uttrycker sig; 

 Det kommer man ju ihåg själv från skolan, vad roligt det var att ta bussen in till stan

 och få göra något annat än att vara i klassrummet. Det man minns är ju inte bara det 

 som läraren ville att man skulle lära sig, om man till exempel besökte ett museum. Det 

 var ju doften av bullarna på caféet man besökte i samband med utflykten, grejerna man 

 fick känna och klämma på och så. Det var ju det som gjorde att man kom ihåg det. Det 

 är klart att det är lite svårare att matcha det i klassrummet, men man får ju göra vad man 

 kan för att stimulera de olika sinnena. Finns det inte pengar till utflykter så finns det ju 

 inte det. 
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 Lärarintervju, nov/dec 2011, fråga 14: Om du fick möjlighet att förändra din undervisning så som du själv ville 

ha den, hur skulle du då göra? Vilka metoders skulle du använda och vilket innehåll skulle dina lektioner ha? 

Vilka positiva effekter tror du det skulle innebära för dina elever? 



40 

 

5 Diskussion  
 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att söka kunskap om hur elever i årskurs sex och deras lärare 

uppfattar historieämnet och den undervisning de har i skolan.  

Denna studie har utgått från tre frågeställningar: 

1. Vad anser lärare och elever vara syftet med historia i skolan? 

2. Hur beskriver lärare och elever sitt historieintresse och hur anser de att detta påverkar 

skolans historieundervisning? 

3. Hur ser lärare och elever på undervisningsformer och arbetssätt i 

historieundervisningen? 

 
5.1.1 Lärare och elevers historieintresse 

Lärarna beskriver sitt intresse för historia som medel eller stort, vilket de mestadels erhållit i 

ungdomsåren. De har inga omfattande utbildningar inom historieämnet, utan de underhåller 

sina kunskaper på skilda sätt. Jimmy beskriver att han läser historiska skrifter, samtalar med 

kollegor, gör jämförelser mellan epoker och studerar uppfinningar. De andra lärarna 

underhåller sitt intresse genom att läsa litteratur med historisk anknytning och ser på filmer 

och faktaprogram på tv.  

  Lärarna anser dock inte att den utbildning de hade motsvarade det arbete de utför i 

historieämnet. De pratar om att aktuella händelser, eller massmedia i stort påverkar både deras 

eget intresse och elevernas intresse. Lärarna beskriver att de försöker matcha elevernas 

intresse, genom att till exempel låta dem få se film såsom ”Arns rike”, som är en blandning av 

dokumentär, fakta, drama och underhållning. Lärarna tror inte att en längre utbildning i 

historia skulle ge bättre undervisning till eleverna, utan de försöker hålla sitt eget intresse 

uppe och överföra detta till sina elever. 

  Hardings studie visar att de lärare som har en längre utbildning i historievetenskap och 

metodik ger en undervisning med andra kvalitéer, än de med en mindre omfattande 

utbildning. Lärarna själva anser inte att universitetsstudier är det mest avgörande för 

undervisningens kvalitet, utan de påverkas av vardagen i skolan genom exempelvis insikter 

om de elever de har för tillfället, och de lärdomar de fått genom sina kollegor.  

  I avseendet lärarnas utbildning och uppfattning av kvalitet i undervisningen förefaller det 

överensstämma med tidigare studier. Det som kan problematiseras är just lärarens urval 

utifrån det egna intresset, samt vilken effekt det får på undervisningen. Genom att källkritiskt 
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granska de material man presenterar för eleverna, kanske man kan komma undan med att visa 

en film som är ”en blandning av dokumentär, fakta, drama och underhållning”
92

. Det jag 

tänker mig är att det är viktigt att få upp ett intresse hos eleverna, för att vilja ta in kunskap, 

och för dem kan just en sådan film vara en bra ingång. Det fortsatta arbetet bör vara mer 

präglat av en vetenskaplig ansats.  

  De intresseområden som lärarna själva har tenderar att bli antingen engagerande för eleverna 

eller som i läraren Lennys fall, få motsatt effekt. Hans största intresseområde var just krig, 

men hans elever svarade i enkätundersökningen att de inte var särskilt intresserade av just 

detta område. En tänkbar orsak kan vara att Lenny inte bedrev undervisningen så särskilt 

varierande, utan mest presenterade fakta för eleverna. De andra lärarna och deras elever 

beskrev i högre utsträckning ett allmänt intresse för historia, liksomatt eleverna uppskattade 

att ta till sig historia från läraren som berättare.  

  Eleverna har i en del fall uppgett en tvetydig bild om hur de uppfattar historieämnet, 35 

procent svarade att historia bara var ett skolämne och inget mera. I de följande frågorna 

svarade de att historia visar bra exempel på vad som är rätt och fel, visar bakgrunden till nuet, 

en chans att lära mig av andras misstag och framgångar, liksom att historia stimulerade deras 

fantasi och erbjöd såväl spänning som äventyr. 
93

 

  Den dubbeltydiga bilden kanske kan förklaras utifrån att eleverna bara läst den första frågan, 

som var ”bara ett skolämne och inget mer” och svarat på den utan att vidare reflektera över 

historia, dess betydelse för dem och historieämnets innehåll. Allt eftersom de övriga frågorna 

”betats” av, kan det tänkas att eleverna hade besvarat den första frågeställningen annorlunda, 

om frågan istället hade placerats som sist, då de fått tagit ställning till och insikter i olika 

aspekter av historia och dess betydelse. Den här studien bygger på elever i årskurs sex och det 

är, med tanke på deras ålder, rimligt att anta att de inte reflekterat över historieämnet 

nämnvärt. Flera elever har vid tidigare tillfällen visat på att de inte förstått vad 

samhällskunskap är, liksom vad so - ämnena betyder och innefattar för ämnen. 

  De geografiska områdena knutit till elevernas högst skattade historieintresse visade sig vara 

områden som de behandlat inom skolans undervisning; lokalhistoria, Sveriges historia och 

Europas historia. Den tid som ligger närmast eleverna och som de har mest kännedom om, 

intresserar dem mest, enligt undersökningen Youth and History. Detta torde gälla även de 

geografiska områden som undervisningen i skolan behandlat. Minst intresserade var eleverna 
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 Beskrivning av tv-serien ”Arns rike”, http://www.tv4.se/1.321480, (hämtad 12-01-06). 
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 Enkätundersökning nov/dec 2011, fråga 1. 

http://www.tv4.se/1.321480
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av Afrika och Asiens historia, följt av Amerika och Oceaniens historia 
94

. Lärarnas intresse 

var inte heller kopplad till dessa geografiska områden, vilket kan tänkas ha ett möjligt 

samband.  

 

5.1.2 Elever ger uttryck för lärostoff och arbetssätt i undervisningen  

Eleverna anser att de inte får möta historia på det sätt som tilltalar dem, enligt Youth and 

History, samt i Långströms studie. Denna undersökning visar på ett hos eleverna högre 

resultat i hur frekvent exempelvis film används i undervisningen, som eleverna skattar högt i 

hur de tycker om att ta till sig historia.  

  Andra undersökningar som bygger på forskning kring högstadie- och gymnasie- elevers 

uppfattningar, som dessutom har ett äldre datum, visar inte på en lika stor användning av film 

och multimedia. Det är rimligt att anta en skillnad, då styrdokumenten idag har ett mer uttalat 

mål kring att utveckla elevernas färdigheter inom IKT, samt att allt fler skolor utrustas med 

bättre teknik. Det finns idag större möjligheter för läraren att kunna ”streama” direkt från 

exempelvis AV- centralens utbud, om de i klassrummet har en kanon eller smartboard.  

  Liksom tidigare studier påvisat, präglas undervisningen i denna studie också av mycket 

arbete kring läroboken, 95 procent angav att det förekom ofta eller mycket ofta. Detta är inte 

uppskattat hos eleverna, utan de vill istället möta historia på andra sätt, efter historiska 

faktaprogram kommer museer och historiska platser som favoriter. Museer och historiska 

platser är dessutom den historiska källa som de litar mest på, hela 91 procent sade sig lita på 

dessa källor mycket eller väldigt mycket, att jämföra med läroboken som 49 procent angav 

som tillförlitlig. 
95

 

  Det är tråkigt att se denna utveckling från att eleverna hade möjlighet att göra studiebesök 

flera gånger under en termin, till att de möjligtvis kommer iväg någon gång per läsår. 

Politiken styr i det här fallet över medlen, eleverna får inte längre åka gratis buss från 

kranskommunerna, vilket i princip omöjliggör att undervisning kan ske utanför skolan, mer än 

vid enstaka tillfällen. Det som studien indikerar är att läraren kan ändra på undervisningen till 

både innehåll och form, för att möta elevernas behov samt intresse att ta till sig historia på. 

Det som är svårare att ändra är på är just att komma utanför klassrummet och göra utflykter 

och studiebesök.   
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 Enkät nov/dec 2011, fråga 9. 
95

 Enkät nov/dec 2011, fråga 3 och 4. 
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5.1.3 Lärare beskriver arbetssätt och lärostoff  

I stort sätt, med undantag av Lenny, beskriver lärarna sin undervisning utifrån termer som 

vikten av engagemang, intresseväckande urval samt möjlig tillgång till material som 

påverkansfaktorer i elevernas prestationer. De nämner också att variation i undervisningen är 

mer avgörande i elevernas engagemang och prestationer än själva innehållet.  

  Nygren menar att de lärare som arbetat många år i yrket har planerat sin undervisning, och 

mött elevernas reaktioner, samt getts möjlighet att reflektera över vad som fungerat eller inte. 

Han menar att yttre betingelser är av betydelse, men att det mest centrala är övervägande, 

undervisning och reflektion i samspel. De ämnesdidaktiska övervägande som måste göras 

skapar en historieundervisning med olika värden och gestaltningsformer.  

  I denna studie framkom inga sådana resultat, dels på grund av att resultaten inte är direkt 

jämförbara med varandra, ingen av de intervjuade lärarna var ämneslärare och endast en 

person kunde betraktas som erfaren lärare, och de övriga hade inte undervisat lika länge som 

lärarna i jämförande studien. Den mest erfarna läraren med fyrtio undervisningsår i bagaget, 

förefaller snarare vara låst i sin uppfattning om hur undervisningen ska bedrivas, och är inte 

nämnvärt intresserad av att ta till sig vare nya arbetsformer eller att utveckla sin undervisning 

i samspel med eleverna.  

  Den studie jag gjort visar på att lärarna med färre undervisande år än den tidigare nämnda 

studien, har en god insikt i förhållandet mellan de didaktiska frågeställningarna, vad, hur och 

varför. De omskapar sina strategier och förefaller vana vid att reflektera över sin egen roll 

som medskapare av elevernas intresse, motivation och resultat i undervisningen.  

  Mina egna reflektioner är att de flesta yngre lärarna som arbetar i dag, har ett annat 

förhållningssätt än de äldre, utan att för den sakens skull generalisera alltför mycket. Den 

pedagogik de förespråkar är mindre auktoritär, och läraren är själv uppvuxen i en kultur med 

snabba växlingar inom både teknik och politik, vilket påverkar undervisningen. I det skiftande 

informationssamhället gäller det att ”hinna med” och ”hänga med”. Hos eleverna svalnar 

intresset snabbt om de inte kan bli motiverade genom antingen yttre faktorer, eller genom att 

läraren lyckas att hos eleven skapa en inre motivation.  

  Mina antaganden är att de yngre lärarna är mer vana vid att snabbt hantera skiftade 

förutsättningar, samt att korrigera dem, utifrån rådande omständigheter. En annan faktor att ta 

i beaktning är att elever med särskilda behov, integreras idag i en mycket större omfattning än 

tidigare i ”vanliga” klasser. Det ställer ökade krav på lärarnas kunskaper i pedagogik och 

metodik, vilket alla verksamma lärare många gånger får utbildning i direkt i sitt klassrum, 

genom ”learning by doing”.  
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  Därmed inte sagt att denna undersökning kan generalisera en viss grupp lärare som mer 

kompetenta i klassrummet, oftast går erfarenhet och ungdomlighet hand i hand- de 

kompenserar varandra inom olika områden och på olika sätt. ”Ung” som ”gammal”, är vi alla 

människor med olika erfarenheter och den största tillgången är när vi lär av varandra och 

fortsätter att utvecklas.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Denna studie bygger på två metoder, dels på intervjuer av lärare och dels på en 

enkätundersökning riktad till elever. Syftet med metodvalen var att få en så stor bredd på 

undersökningen som möjligt, samtidigt som studien utifrån frågeställningarna hade ett behov 

av en förklarande metod. De val jag gjorde passade väl in för att motsvara studiens syfte.  

  Vid urvalsprocessen utgick jag från att genomföra denna undersökning på två skolor i min 

geografiska omgivning. Skolorna är följaktligen inte slumpmässigt utvalda utan gjorda efter 

ett bekvämlighetsurval, liksom att jag tidigare kände till de för studien tänkta lärarna och 

eleverna. Denna forskning kan inte användas som generalisering. Det är endast om urvalet är 

slumpmässigt gjort som en generalisering till en större population kan göras 
96

. Detta underlag 

är dessutom alltför litet i omfångsantal.  

 

5.3 Fortsatt forskning 

Resultatet av denna studie visar att eleverna är intresserade av historia, samt att de liksom 

lärarna tycker att engagerade lärare är viktigt för att skapa ett intresse. Resultatet visar också 

att lärarnas uppfattning av undervisningen inte alltid stämmer överens med elevernas 

beskrivning. Eleverna tycker att läroboken och arbetsuppgifter dominerar undervisningen 

alltför mycket, och arbetsformer såsom rollspel och studiebesök är sällsynt.  

  Det skulle vara intressant att forska vidare om hur frekvent läroboken faktiskt används 

genom till exempel klassrumsobservationer. Två av de intervjuade lärarna beskrev att det var 

vanligt att arbeta ämnesöverskridande, med till exempel andra so- ämnen eller bild. Det kan 

ha en påverkan i hur eleverna uppfattar i vilken utsträckning som boken används. Jag tänker 

att eleverna kanske inte riktigt är medvetna om att de arbetar med historia, då de till exempel 

tillverkar ett vikingaskepp i bilden. Eleverna kanske tänker på ämnet historia först då de tar 

upp boken och arbetar med någon uppgift. 
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 Conny, Svenning, Metodboken – samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 

Klassiska och nya metoder i IT-samhället, (Eslöv: Lorentz, 2001). 
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  Vidare skulle det vara spännande att jämföra olika läromedel i historia och analysera dess 

innehåll, liksom att studera om läromedlen överensstämmer med den nya läroplanen Lgr 11.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor lärare  
Intervjufrågor till lärare för årskurs sex. 
Information om informanten 

1. När är du född och var har du vuxit upp? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

3. Vilken utbildning har du?  

4. Tycker du att den utbildning du har är bra för det arbete du utför? 

5. Vilket av dina skolämnen anser du är viktigast att undervisa i? 

6. Vilket av dina skolämnen tycker du är mest intressant? 

7. Är ditt eget intresse för historia stort?  

8. Hur underhåller du detta i så fall?  

9. Vad tycker du själv gör historia intressant/ointressant?  

10. Vilket innehåll i historia tycker du själv är mest intressant?  

11. Berätta om vad du personligen vill att eleverna ska ha med sig från din undervisning i historia.  

12. Upplever du att du som person påverkar elevernas intresse för historia, i så fall hur? 

Elevers allmänna uppfattningar om historia och historieundervisning 

1. Upplever du att skillnaderna är stora mellan elevgrupperna? (Årskurser, klasser och åldrar.) 

2. Har du upplevt att någon kategori elever är mer eller mindre intresserade av historia? 

3. Vad i historia är eleverna intresserade av?  

4. Vilket ämnesinnehåll brukar eleverna tycka bäst om? 

5. Vilka metoder brukar eleverna tycka bäst om? 

6. Har du upplevt något intresse som är typiskt för en viss elevkategori, ålder eller årskurs? 

7. Enligt din mening ser eleverna mer till ”nyttan” med historia eller till ”nöjet” med historia? 

Ämnesinnehållets betydelse för intresset  

1. Vad tycker du är historieundervisningens syfte? 

2. Vilket innehåll väljer du för historieundervisningen? 

3. Vad avgör ditt val av innehåll? 

4. Hur väl stämmer innehållet överens med ditt intresse och elevernas intresse? 

5. Finns det något ämnesinnehåll t.ex. en epok, en historisk person eller något skeende som du på förhand vetatt 

det kommer att gå lätt att undervisa om, respektive tungt att undervisa om? 

6. Kan du se skillnader i elevernas engagemang och resultat beroende på vilket innehåll i historieundervisningen 

som gäller? 

7. Låter du eleverna medverka vid valet av ämnesinnehåll, och i så fall på vilket sätt? 

Undervisningens former (metoder) och dess betydelse   

1. Vilka undervisningsmetoder använder du dig av? 

2. Vilka undervisningsformer (metoder) tycker du själv är vanliga i din undervisning? 

3. Vad avgör ditt val av form (metod) för undervisningen? 

4. Vilken av dina undervisningsmetoder upplever du är bäst för eleverna? 

5. Brukar eleverna engagera sig i undervisningens former, t.ex. genom önskemål eller krav på grupparbete, vissa 

filmer och liknande? 

6. Finns det undervisningsformer som eleverna generellt är mer engagerade i? 

7. Finns det skillnader hur olika elevkategorier (pojkar, flickor, olika etniska grupper, elever från vissa områden, 

elever med särskilda behov o.s.v.) fungerar under vissa undervisningsformer? 

8. Kan du se skillnader i hur eleverna presterar beroende på vilka former du använder? 

9. Kan du berätta om något t.ex. en metod, ett studiebesök eller ett ämnesövergripande samarbete som lyckats 

särskilt bra? 

10. Kan du berätta om något t.ex. en metod, ett studiebesök eller ett ämnesövergripande samarbete som lyckats 

särskilt dåligt? 

11. Använder du ofta massmedia i din historieundervisning? 

12. Har du upplevt någonting utanför samhället som påverkar elevernas intresse för historia (aktuella konflikter, 

tv-program, filmer, dataspel, romaner, o.s.v.) och har du i så fall kunnat använda det i undervisningen? 

13. Är det vanligt eller ovanligt att historieämnet samarbetar med andra so-ämnen eller med andra skolämnen? 

14. Om du fick möjlighet att förändra din undervisning så som du själv ville ha den, hur skulle du då göra? Vilka 

metoder skulle du använda och vilket innehåll skulle dina lektioner ha? Vilka positiva effekter tror du att det 

skulle innebära för eleverna? 
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KARLSTAD UNIVERSITET 

 

Hej! 

Jag heter Maria Boström och läser sista terminen på lärarprogrammet. I 

utbildningen ingår att skriva ett examensarbete i något av de fyra SO- ämnena, 

och jag har valt historia. Jag vill undersöka vad elever i årskurs sex tänker om 

historia och i det syftet vill jag göra en enkätundersökning hos elever på två 

skolor inom kommunen. Jag kommer även att intervjua elevernas lärare. 

 

Denna undersökning utgör ingen grund för bedömning av eleverna i ämnet, utan 

är en utvärdering som fokuserar på vad de själva tycker ämnet, samt om det 

stämmer överens med hur lärarna utformar sin undervisning.   

 

Jag kommer att följa de regler som finns när det gäller sekretess och varken 

elevers namn eller den medverkande skolans namn kommer att offentliggöras. 

 

Urvalet jag kommer att göra är beroende av strukturella förutsättningar, vilket 

innebär att alla elever i klassen kanske inte kommer att ha möjlighet att delta.  

De elever som vill delta, och kan visa på medgivande från vårdnadshavare är jag 

tacksam för om jag kan använda till min urvalsgrupp. Urvalet är annars endast 

beroende av om eleverna är närvarande då enkätundersökningen genomförs. 

 

Mvh _________________________________ 

… 

Klipp här 

 

VÅRDNADSHAVARE/S MEDGIVANDE 

 

JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar  

 

NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar  

 

……………………………………….. 
Datum                      Barnets namn 

 

 

Bilaga 2 Missivbrev till elever 
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