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1. Inledning

Den riktiga utvägen är att transformera materialet, att psykologisera det – dvs att utveckla det inom 

ramen för barnets liv. Men det är enklare och lättare att lämna det som det är och sedan med 

metodiska finter väcka intresse, att göra det intressant, att bre över det med sockerglasyr, att dölja 

dess ofruktbarhet med förmedlande men främmande material, och slutligen liksom förmå barnen att 

svälja och smälta den osmakliga tuggan, medan de njuter av att känna smaken av något helt annat.1

Den välkände filosofen och pedagogen John Dewey (1859–1952) beklagar sig i denna passage över 

hur många lärare försöker göra undervisningen intressant, men inte genom att få eleven att förstå 

varför ämnet i sig är intressant. Istället försöker man väcka intresse genom att hota med t.ex. 

kvarsittning och dåliga betyg, eller i dagens skola kanske intresset dyker upp ifall eleven får 

använda datorn? Den inledande meningen pekar ut den rätta vägen enligt Dewey: att göra materialet 

relevant för eleven. 

I min än så länge korta lärarkarriär så har jag hunnit stöta på både elever som visat ett brinnande 

intresse för historia och andra som verkat fullständigt ointresserade. Gentemot den ointresserade 

eleven har jag angripit problemet genom att försöka förklara den historiska händelsen eller 

tankesättet noggrannare, med förhoppning om att eleven ska skina upp av entusiasm när denne 

förstår vad det handlar om. I ett försök att följa Deweys råd skulle jag kunna sätta mig ner vid 

eleven och angripa varför-frågan ”förstår du inte att du måste lära dig om koloniseringen för att 

förstå samhällen idag?”. Ett sådant ytligt försök hade nog dessvärre inte gett något större resultat. 

Jag minns att jag som gymnasieelev slumrade till under en SO-lektion som handlade om 

folkhemmets bildande, vilket ledde till att läraren skällde ut oss för att vi inte uppskattade blodet, 

svetten och tårarna som våra svenska förfäder utgjutit för vår skull. Efteråt lyssnade vi bättre, men 

inte för vårt svenska arvs skull utan för att läraren skulle bli arg annars. Att förmå eleverna att förstå 

varför en historisk företeelse är viktig att lära sig om, är ett för historieläraren svårt men likväl 

viktigt uppdrag.

I historiedidaktiska böcker finns det många beskrivningar av historia som legitimerar ämnet. 

Historieprofessor Klas-Göran Karlsson resonerar kring historiens värde och drar det till sin spets. 

Han refererar till filosofen Sören Haldén som kopplar samman frågorna ”varför historia?” och 

1 John Dewey, Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter (Stockholm 2004), fjärde utgåvan, s. 124.
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”varför lever du?”. Kopplingen finns i att svaret på frågan varför man lever, formas av ens egna 

erfarenheter och minnen, händelser i det förflutna, intryck från föräldrar, samhället m.m. alltså från 

historien. Därav blir historia en nödvändighet för att besvara livets kanske mest grundläggande 

fråga, även om det inte är något gemene man funderar på så ofta.2 

Universitetslektor Magnus Hermansson Adler lyfter i Historiens byggstenar fram vikten av 

historia för att förstå samtiden. Nationens, gruppens och individens identitet är enligt Adler 

avhängig historien. Staten måste kunna peka på vad som hänt i historien som legitimerar de insatser 

som staten arbetar med. Ifall staten kan detta så kan det fungera som ett berättigande av makt. Ett 

sådant berättigande kan även mindre grupper använda sig av. Adler lyfter fram fackföreningar och 

kulturföreningar som exempel. I regel har den förening med rikast historia även den högsta statusen. 

Slutligen har även individen sin identitet att finna i historien. Att inse att man själv har en plats i 

historien gör att man får sammanhang och mening. Oundvikligen påverkas man av föräldrar, 

kulturer och samhälle. Ifall man känner till dessa faktorers plats i historien så kan man som individ 

ta en aktiv plats i samtiden. Man kan då se historiens rörelser och därifrån, i sitt eget liv, styra åt det 

håll man själv behagar.3

Historieprofessor Hans Albin Larsson skriver i Historiedidaktiska utmaningar att 

historieundervisningen har en viktig uppgift för att förhindra katastrofer. Kärnan i 

historieundervisningen är enligt Larsson att förmedla kritiskt tänkande och demokratiska 

värderingar. Kan man lära ut ett sådant förhållningssätt så försvåras ett missbruk av historien. Att 

däremot glömma eller missbruka historien kan enligt Larsson endast leda till allvarliga bakslag.4

Att historieundervisningen är viktig råder det således ingen tvekan om. Med utgångspunkt i den 

förståelsen frågar jag, likt många andra: vad anser eleven att syftet med historieundervisningen är? 

Anser de ens att det finns ett syfte med den? Den svenska skolan är i skrivande stund i något av ett 

blåsväder på grund av PISA-undersökningen som visar på undermåliga kunskaper hos eleverna.5 I 

ett sådant läge är det viktigt att kritiskt se på skolan och systematiskt ställa de grundläggande 

frågorna först, t.ex. varför ska vi ha historieundervisning? Annars riskerar hela bygget att falla. 

Varför-frågan är alltså på agendan och för att kunna besvara och hantera den på bästa sätt måste 

2 Klas-Göran Karlsson ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), 
Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken (Lund 2004) s. 21.

3 Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 
första upplagan (Stockholm 2004) s. 70–71.

4 Hans Albin Larsson (red.), Historiedidaktiska utmaningar (Jönköping, 1998), s. 81.
5 En undersökning av OECD som utvärderar utbildningar utöver hela världen. Mer info på 

<http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/> hämtad 2014-05-09.
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man som lärare veta vad eleven redan tycker. Det är alltså viktigt att känna till syftet med 

historieundervisningen, både som elev och som lärare. För att vidare utforska betydelsen av 

elevernas syftesformulering så kommer dess relation till elevens intressenivå att undersökas. 

Undersökningen strävar slutligen efter att ge en geografiskt representativ bild av resultatet, vilket 

föranleder en täckning av både tätbebyggt område och glesbebyggt. 

2. Syfte & Frågeställningar

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka syftesmedvetenheten i ämnet historia hos elever 

på gymnasiet och dess relation till intresset i ämnet. Syftet uppnås genom att besvara följande 

frågeställningar.

• Anser gymnasieeleverna att historia är viktigt? Om de gör det, hur motiverar de det?

• Vilket eventuellt samband finns mellan elevernas syftesmedvetenhet och deras intressenivå?

• Vilka likheter och skillnader finns i syftesformuleringar och historieintresse mellan glesbygd 

och tätort?

3. Bakgrund
Uppsatsen kan placeras inom det historiedidaktiska forskningsfältet. Den relevanta forskningen 

presenteras under rubriken om tidigare forskning, men här finns det en del begrepp som 

inledningsvis bör presenteras eftersom att de kan bidra till en större förståelse av uppsatsens 

resultat.

3.1 Historiedidaktik
I decennierna som följde efter andra världskriget gick en debatt i Europa kring nyttan med historia. 

Många historiker betraktade kunskap om historia som om det hade ett egenvärde, alltså att om man 

visste mer om historiska händelser så var det bra nog. Frågor om vad denna kunskap var bra till, vad 

den hade att göra med de som inte var specialister, ansågs alltså inte så relevanta. År 1982 

anordnades den första nordiska historiedidaktiska konferensen, inspirerad av tänkande och idéer 

från Västtyskland. Under konferensen diskuterade man varför historia var viktigt. Karlsson menar 

att svaren på den frågan i huvudsak handlade om identitet och emancipation. Historien var viktig för 

att utveckla elevernas identitet och personlighet. Vidare var historien livets läromästare och kunde 
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hjälpa människan att se sin plats i samhället. Den emancipatoriska aspekten innehöll ett 

understrykande av kritiskt tänkande. Man skulle inte ta historien för given, alltså att passivt ta emot 

allt som stod och sades. Istället skulle man aktivt tolka den, vilket i sin tur skulle leda till en 

frigörelse av ens plats i samtiden. Dessa svar innebar alltså att historia inte längre bara var relevant 

och intressant för historikern, men för hela samhället och varje människa. Idag finns historien 

närvarande i exempelvis traditioner, kultur, kommers, populärhistoria och släktforskning. Även om 

många av dessa områden länge varit sammanbundna med historia, så höjer Karlsson ett varningens 

finger för risken med att samhället får styra historien mer än vad skolan får. Risken är att den 

seriösa historieforskningens inflytande ersätts av historieskrivare med intressen som vinklar resultat 

på ovetenskapliga sätt.6

Bengt Shüllerqvist skriver i Ämnesdidaktiska insikter och strategier att ämnesdidaktik kan förstås 

som en bro mellan kunskaper i ett ämne och förmedlandet av dessa kunskaper.7 Historiedidaktikerns 

uppgift är således att fundera på vad, hur och varför detta förmedlande av historisk kunskap ska ske. 

Ett lärande sker inte automatiskt när information presenteras av en avsändare ämnat till en 

mottagare. Avsändaren, eller historieläraren eller historiedidaktikern, bör göra ett medvetet val i 

fråga om urval av material som ska läras ut, vilken epok som ska väljas, vilka händelser i den 

epoken, ifall fokus ska ligga på aktörer eller strukturer, osv. Urvalet av stoff måste kunna 

ifrågasättas av eleverna och göras begripligt, annars riskerar eleverna att tappa intresset. Varför-

frågan måste alltså ständigt vara närvarande i lärarens undervisning och dess planering. Detsamma 

gäller i lärarens val av undervisningsmetod. Flera elever kanske har svårigheter att jobba i grupp, 

hur ska det hanteras? Att ha en medvetenhet kring sin didaktik är för läraren en nödvändighet när 

denne ska kunna motivera sina val i undervisningen.

3.2 Historiemedvetande
Klas-Göran Karlsson skriver i Historien är nu att alla människor har ett historiemedvetande, vare 

sig vi vet det eller ej.8 Även den som påstår sig inte vara intresserad av historia, har i samma stund 

denne gör ett fotoalbum mest troligt ett historiemedvetande. Karlsson definierar historiemedvetande 

på följande vis:

6 Karlsson 2004, s. 22–33.
7 Bengt Shüllerqvist & Christina Osbeck (red.), Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från  

gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap (Karlstad 2009), s. 14.
8 Karlsson 2004, s. 44–45.
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Historiemedvetande är med andra ord den mentala process genom vilken den samtida människan 

orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en speciell 

framtida utveckling.9

Det första som står i ämnesplanen för historia är att eleven ska utveckla sitt historiemedvetande. 

Där står det bl.a. att eleven genom historisk bildning ska kunna orientera sig och bättre förstå frågor 

som rör samtiden och framtiden.10 Att bli påverkad av samtiden kan ingen undvika, frågan är alltså 

hur man ska kunna orientera sig mitt i allt. Att bli medveten om hur historien påverkar oss är ett 

nödvändigt steg för att kunna orientera sig i samtiden. 

De flesta författare som diskuterar begreppet historiemedvetenhet refererar till Bernard Eric 

Jensens definition, som i princip är densamma som Karlsson använt i stycket ovan. När Jensen 

beskriver historiemedvetenhet och vad det innebär så beskrivs det som en process som omfattar hela 

livet.11 Detta är en viktig utgångspunkt i föreliggande studie när elevernas insikt i sin 

historiemedvetenhet kartläggs. Att ha insikt i sin historiemedvetenhet förstås alltså som en bred 

process som innefattar mer än någon enstaka företeelse. 

Ewa Durhán skriver i Historiedidaktiska utmaningar att historiemedvetandet är intimt 

sammankopplat med identitet.12 Vår identitet skapas givetvis inte bara när kronologier och gamla 

krig beskrivs under historielektionerna, men nog så mycket när vi lär oss om historiska händelser 

via radio, tv, från släkt och vänner, böcker, resor, musik och filmer m.m. Alla dessa faktorer formar 

vår identitet, men bara för att man har en identitet och en historia så innebär inte det att man är 

medveten om den. Alltså är det viktigt, som ämnesplanen för historia lyfter fram, att lära sig 

historisk metod och utveckla en förmåga att hantera historien.13

9 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken (Lund 2004) s. 45–
46.

10 LPF 11, ämne – Historia. <http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv > hämtad 2014-05-09.

11 Bernard Eric Jensen, Historie: livsverden og fag (Köpenhamn 2006) s. 58–60.
12 Ewa Durhán ”Centrala begrepp i den frivilliga skolans kursplan för ämnet historia: en kritisk analys”, i Hans Albin 

Larsson (red.), Historiedidaktiska utmaningar (Jönköping, 1998) s. 98.
13 LPF 11, ämne – Historia. <http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv> hämtad 2014-05-09.
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4. Tidigare forskning
Ett antal tidigare forskningsinsatser har gjorts som undersökt samma område som föreliggande 

undersökning. Utöver en genomgång av dessa undersökningar och deras resultat förklaras under 

denna rubrik hur denna undersökning förhåller sig till den tidigare forskningen.

4.1 Varför det är viktigt att känna till syftet
Tidigare forskning visar att det är viktigt både för läraren och eleven att känna till syftet med 

undervisningen. En central del av dess betydelse är att en förståelse för syftet ökar motivationen att 

lära sig. En av examensarbetets frågeställningar behandlar relationen mellan intresset(motivationen) 

och syftesformuleringen av historia. En spekulation skulle kunna vara att elever med ett stort 

intresse i historia även har en relativt välformulerad förståelse av syftet, eller innehåller elevernas 

syftesformuleringar inget starkt motiv till att lära sig? Jan Håkansson och Daniel Sundberg har 

författat en historiedidaktisk forskningsöversikt där frågan om vad som är viktigt för elevers 

motivation diskuteras.14 De sammanfattar:

Den enskildas givna eller ursprungliga förmåga tonas alltså ned i forskningen, till förmån för lärares 

och elevers villighet att engagera sig i dialog och förhandlingar om syftet med och målsättningarna 

för en viss undervisnings- och lärandefrekvens. Det tycks alltså, utifrån forskningen om hur elevers 

lärandeförmågor bäst kommer till stånd, vara viktigare att välja lämpliga strategier och göra rätt 

ansträngningar än att fokusera på vad eleverna inte klarar av eller kan.15

En av de ledande forskarna i undervisningspsykologi Jere Brophy skriver tillsammans med Thomas 

L. Good i Looking in classrooms om hur man motiverar elever att lära. Här lyfts två vanliga 

antaganden om lärande fram, vilka enligt Brophy, åtminstone i sina extrema former, inte stämmer. 

Det första är antagandet att lärande ska vara roligt, ungefär som spel och lekar man sysslar med på 

fritiden. Invändningen är att när motivationsproblem dyker upp ligger inte bristen i hur rolig 

undervisningen är, snarare i hur meningsfull och värdefull den är. Det andra antagandet är att 

lärande nödvändigtvis är tråkigt och motbjudande vilket innebär att man måste använda yttre 

belöningar eller straff för att engagera eleverna. Mer sentida forskning utgår och förlitar sig inte på 

ett ensidigt fokus på individen utan hellre på relationen mellan elev, uppgift och social kontext, 

14 Jan Håkansson & Daniel Sundberg, Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning  
(Stockholm 2012) De har även gett ut en annan forskningsyntes: Forskning om undervisning och lärande: en 
internationell översikt (Sammanfattning från CARL-projektet) (2012).

15 Håkansson & Sundberg, s. 154–155.
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alltså ett mer sociokulturellt perspektiv på lärande.16

Ett sätt att se på vad som motiverar elever kan diskuteras i form av förväntan x värde.17 Elevens 

förväntan att få en viss belöning av att klara av en uppgift, eller dennes bedömning om det går att 

klara uppgiften eller inte, påverkar motivationen. Samtidigt skulle inte eleven anstränga sig om det 

inte fanns något värde i att klara uppgiften eller i den belöning som utlovas, även om eleven rent 

tekniskt skulle kunna klara uppgiften. 

Enligt den sociokulturella teorin så finns det faktorer utanför elevens egen person som 

påverkar motivationen. En stöttande miljö räknas enligt Brophy som viktig. En miljö där 

misslyckanden inte orsakar förödmjukelse utan där eleven vågar ta risker. Exempelvis menar 

Brophy att engagemanget i lärandeaktiviteterna ökar hos eleverna ifall de uppfattar att lärarna bryr 

sig om dem och deras behov.18 Skolverket har funnit att elever anser sig lära sig bättre när de är 

intresserade och får välja innehållet själva. Dessutom har eleverna enligt Skolverket uttryckt en 

önskan efter mer ämnesmässigt innehåll som berör och engagerar dem i deras livsvärld.19

Förväntat resultat, värdet i lärandet och den sociokulturella kontexten är således några 

viktiga punkter i det nät av faktorer som påverkar elevens intresse i ett ämne. Dessa kan utvecklas 

betydligt mycket mer än vad denna uppsats har utrymme för. Det finns dessutom många fler 

nämnvärda faktorer bakom elevers lärande. Ytterligare en faktor från Brophys Looking in 

classrooms ska dock nämnas, och det är vikten av meningsfulla mål. Elever blir inte motiverade 

ifall allt de behöver göra är att memorera årtal och händelser. Det är viktigt att de förstår varför de 

ska lära sig något, hur det är relevant för dem eller hur det påverkar för dem relevanta frågor av 

social, politisk eller vetenskaplig karaktär.20 Forskningen visar alltså att en större förståelse för syftet 

med undervisningen leder till ett ökat intresse.

Håkansson och Sundberg lyfter i Utmärkt undervisning fram en ytterligare aspekt vad gäller vikten 

av att känna till syftet med studierna. De refererar till forskning som pekar på skillnaden mellan 

ytinlärning och lärande för förståelse, skillnaden mellan novisen och den kunnige. Novisen 

fokuserar och lär sig de direkt framträdande dragen i undervisningen medans den kunnige ser de 

djupliggande strukturerna bakom de direkt framträdande. Den som ämnar att lära sig för att förstå 

16 Thomas L. Good & Jere E. Brophy, Looking in classrooms, nionde utgåvan (2003) s. 209–210.
17 Good & Brophy, s. 212.
18 Ibid. s. 212.
19 Samhällsorienterande ämnen, ämnesrapport till rapport 252 (NU-03), <http://www.skolverket.se/publikationer?

id=1429> hämtad 2014-05-09, s. 62.
20 Good & Brophy, s. 213.
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behöver således göra mer än att bara lära sig vad eller att någonting har hänt, utan även varför och 

hur. Att utveckla strategier för att främja ett sådant lärande är enligt modern hjärnforskning av större 

betydelse för lärandet än att eleven i fråga befinner sig i en ”optimal lärandeperiod”, alltså i en ålder 

där eleven lär sig lättare.21 Detta examensarbete kan således göra ett visst anspråk på att klargöra 

huruvida undersökningens gymnasieelever kan betecknas som noviser eller kunniga inom 

historieämnet, beroende på hur deras syftesformuleringar ser ut.

4.2 Elevers åsikter om historieundervisningens betydelse
Under mitten av 90-talet genomfördes en omfattande europeisk undersökning, Youth and History, 

där över 32 000 elever i årskurs 9 och deras lärare i besvarade frågor om bl.a. vad de ansåg var 

viktigt med att studera historia.22 I Sverige deltog 829 elever vars klasser valts ut slumpmässigt.23 

Undersökningen genomfördes under en tid då många europeiska länder hade särskilt stor anledning 

att fundera på hur historia skulle framställas. Vad som låg bakom denna debatt var till stor del 

Sovjetunionens kollaps 1989–91 och de följder det fick för de gamla satellitstaterna och andra 

länder också. Hur historieböckerna ser ut bestäms av hur man vill se på det förflutna. Det kan ofta 

råda delade meningar om vilka som är historiens bovar och hjältar, vems skuld eller förtjänst, vem 

som var svag och vem som var stark. Historien är sällan helt svart eller vit i dessa avseenden, därför 

bäddar skrivandet av historieböcker för heta debatter, i synnerhet om någon kontroversiell händelse 

ligger nära i tiden. 

Målformuleringen för Youth and History var uppdelad i fyra punkter som här sammanfattas i 

korta ordalag.24

• Att förse historielärare och deras utbildare med en diagnos över elevers åsikter om historia.

• Att undersöka de grundläggande dimensionerna av historiemedvetenheten i Europa.

• Att skapa en karta över de europeiska ungdomarnas historiska och politiska åsikter som kan 

användas för arbete med integration och konflikter i Europa.

• Att bygga upp ett nätverk av forskare och utövare som fortsättningsvis kan diskutera och 

lyfta fram studiens resultat.

De mest relevanta målen för detta examensarbete är alltså den första och andra punkten. Joke van 

der Leeuw-Roord som har författat prologen berättar om hur de ambitiösa målen som satts upp för 

21 Håkansson & Sundberg, s. 127.
22 Magne Angvik & Bodo von Borries, Youth and History: a comparative european survey on historical consciousness  

and political attitudes among adolescents, Vol A (Hamburg 1997)
23 Ibid. s. A 27.
24 Ibid. s. A 23.
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historieundervisningen i Europa ofta gladeligen antogs nå eleverna.25 Historieundervisningen antogs 

förse eleverna med ett historiemedvetande, vara äventyrlig, utveckla demokratiskt tänkande m.m. 

Huruvida dessa mål faktiskt nått eleverna ifrågasätts av Leeuw-Roord i ljuset av undersökningens 

resultat. 

Frågorna som ställdes till eleverna handlade om vad historia betydde för dem, varför historia är 

viktigt, vilket historiskt innehåll som ansågs vara intressant, hur de såg på framtiden och vad de 

ansåg om olika politiska idéer. Enkäten innehöll totalt 48 frågor och svaren fylldes i genom att välja 

bland svarsalternativ. Svaren på frågorna skiftade mellan de olika länderna, men generellt sett så 

rådde ändå en positiv hållning till historia.26 Det var fler som förknippade historia med att det 

innebar en chans att lära sig av det förflutna än att historia bara var ett dött skolämne. Likväl 

förhöll, med en fin marginal, en huvuddel av Europas elever sig negativa till påståendet att historia 

innebar spänning. Angående själva syftet med historia menade de flesta elever att det var att ge en 

bakgrund till nutida liv och problem.27 I fråga om historiemedvetenhet så ansåg en klar majoritet av 

eleverna att historien påverkat livet för människor idag. De mest inflytelserika faktorerna var i 

denna fråga tekniska uppfinningar och maskiner samt utvecklandet av kunskap och vetenskap. De 

flesta ansåg att dessa faktorer även kommer ha ett stort inflytande för framtidens människor, men 

inte lika stort som de haft i historien.28 

De svenska eleverna stack inte ut i undersökningen så mycket, i synnerhet inte i jämförelse 

med de andra nordiska länderna vilka ofta gav likartade svar. På frågan om hur eleverna såg på 

historien så ansåg dock de svenska eleverna betydligt mer än resterande Europa att historien var en 

samling grymheter och katastrofer. Utöver detta så visade de svenska eleverna ett oväntat stort 

intresse för stora upptäckter och äventyr jämfört med deras egen lokala historia och vanliga 

människors liv i historien. Den svenske representanten för studien Christer Karlegärd ansåg att detta 

gick emot förväntan. Anledningen var att 90-talets historieundervisning länge hade strävat efter att 

inte bara lyfta fram kungar och krig utan istället ge plats för mer lokal och elevorienterad historia.29

Utöver Youth and History så har det bedrivits senare forskning på likartade frågor i Sverige. År 

2001 publicerade Sture Långström sin studie Ungdomar tycker om historia och politik. Långströms 

studie utgick från samma enkät som Youth and History men lade till några frågor. Motivationen 

25 Youth and History, vol A, s. A 3.
26 Youth and History, Vol B, s. B 26.
27 Ibid. s. B 27.
28 Ibid. s. B 152–155, 164–167.
29 Youth and History, vol A,  s. A 253.
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bakom ytterligare en studie av samma sort som den stora europeiska var att Lpf 94 nu hade trätt i 

kraft och börjat påverka undervisningen.30 Dessutom ansåg Långström att fler studier behövdes för 

att kunna säkerställa resultatet eftersom urvalet inte hade varit representativt för Sverige. Långström 

ville även inkludera elever som gick i trean på gymnasiet. I studien tillfrågades 1238 elever varav 

646 gick i nian och 592 i årskurs 3 på gymnasiet. Det är således den största svenska studien som 

undersökt det aktuella ämnet. 

Resultatet visade att 68 procent av niondeklassarna höll med om att historien visar 

bakgrunden till nuet och förklarar nutida problem. Det var även det populäraste alternativet för 

gymnasietreorna där hela 89 procent höll med.31 Långströms studie visar på ett mönster i fråga om 

historiemedvetande och elevernas uppfattning om historiens koppling till nuet och framtiden. Likt 

resultatet från Youth and History ansåg eleverna att kunskap om historien är viktigast i 

historieundervisningen, sedan kommer en förståelse för nuet och till sist orientering inför 

framtiden.32 En annan intressant slutsats som kunde dras var att i 53 av Långströms 58 frågor så 

uttryckte de elever som var bosatta på landsbygden en större osäkerhet i sina svar. Vad detta 

berodde på framgick inte, men mer forskning om detta fenomen efterlystes.33

Till sist har även Johan Hansson behandlat frågan om elevers uppfattning av historieämnet i sin 

avhandling Historieintresse och historieundervisning.34 Hanssons arbete publicerades 2010 och 

utgick ifrån det enkätmaterial som Långström använde. Till skillnad från Långström har Hansson 

inkluderat resultat från djupintervjuer med lärare i sin undersökning. Hansson utgick ifrån 217 

elevers enkätsvar. Urvalet av dessa elever baserades på att deras lärare deltagit i en 

seminarieverksamhet bedriven av Umeå universitet. Därför har urvalet av i Hanssons undersökning 

varit slumpmässigt i fråga om vilka skolor och elever som utvalts, samt var i landet de varit 

belägna. 

Elevernas svar på frågan om vilka skäl som är viktiga för att studera historia bestod i att 

drygt hälften ansåg att historia var viktigt för att nå kunskap om historien och förståelse för nuet. 

Det var 39 procent som ansåg att det gav orientering inför framtiden.35 Samma fråga ställdes av 

Långström men den undersökningen visade att en något större andel elever ansåg att dessa skäl var 

30 Läroplanen för de frivilliga skolformerna från 1994.
31 Sture Långström, Ungdomar tycker om historia och politik: en studie i pedagogiskt arbete (Umeå universitet 2001) 

s. 43.
32 Långström, s. 47.
33 Ibid. s. 186–187
34 Johan Hansson, Historieintresse och historieundervisning: elevers och lärares uppfattningar om historieämnet 

(Print & Media, Umeå Universitet 2010)
35 Ibid. s. 82
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viktiga.36 Hansson kunde likt Långström konstatera att äldre elever tenderar att ge positivare svar på 

frågorna. Den trenden bekräftas då även Hanssons resultat visar att 59 procent av niondeklassarna 

anser att historia ger en bakgrund till nuet samt en förklaring till de problem som existerar. Bland 

gymnasieeleverna höll 80 procent med om det påståendet. Totalt sett visar alltså Youth and History, 

Hanssons och Långströms resultat på samma svar hos eleverna i fråga om motivationen bakom 

historia. Däremot verkar en generellt sett mindre andel elever i Hanssons studie hålla med om dessa 

påståenden.

4.3 Elevers intresse i historia
Vad anser tidigare forskning om elevernas generella intresse i historia? De studier som har berörts 

ovan har utöver vad elever generellt sett anser att historia är till för, även mer specifikt undersökt 

vilka områden i historien som eleverna tycker är intressanta. T.ex. har de frågat om vilken sorts 

historia som intresserar dem, ifall det är vardagligt liv hos vanliga människor, kungar och 

drottningar eller demokratins utveckling etc. Youth & History visade att de två populäraste 

områdena var äventyr och upptäckter, samt elevens egen familjehistoria.37 I föreliggande 

undersökning kommer dock elevernas generella intresse i historia att undersökas och därefter 

relateras till deras syftesformuleringar. Skolverket genomförde en undersökning 2003 som 

granskade bl.a. elevers attityder till skolans olika ämnen. Resultatet av hur roligt gymnasieeleverna 

ansåg att historia var presenterades på en femgradig skala i Tabell 1. Tabell 2 visar hur viktigt 

gymnasieeleverna ansåg att historia var.

Tabell 1: Hur roligt tycker Du det är med dessa ämnen? Fråga 33H: Historia.

Mycket roligt Ganska roligt Varken roligt 
eller tråkigt

Ganska tråkigt Mycket tråkigt

Procent 25 ± 2 35 ± 3 16 ± 2 14 ± 2 8 ± 2 
Källa: Skolverket, Attityder till skolan 2003,  s.100. 

<http://skolverket.se/polopoly_fs/1.203415!/Menu/article/attachment/Elever_svar.pdf> hämtad 2014-05-09.

36 Långström, s. 47
37 Youth and History, vol B, B. 127-129
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Tabell 2: Hur viktigt tycker Du det är att uppnå goda kunskaper och färdigheter i dessa ämnen? 

Fråga 34H: Historia

Absolut 
nödvändigt

Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Inte viktigt alls

Procent 7 ± 1 23 ± 2 47 ± 3 20 ± 2 3 ± 1 
Källa: Skolverket, Attityder till skolan 2003, s. 109. 

<http://skolverket.se/polopoly_fs/1.203415!/Menu/article/attachment/Elever_svar.pdf> hämtad 2014-05-09.

Enligt Skolverkets resultat så stödjer alltså en majoritet av gymnasieeleverna påståendet att historia 

är roligt. Att historia dessutom är viktigt verkar de flesta hålla med om.

4.4 Glesbygd och tätort
En av detta examensarbetes frågeställningar berör hur elevernas syftesformuleringar och intresse i 

historia beror på var ifrån landet de kommer. Den tidigare forskningen erbjuder en logisk slutsats i 

två steg. Enligt SCB har föräldrars utbildningsnivå tydliga kopplingar till deras barns resultat i 

skolan, har föräldrarna låg utbildningsnivå är det troligare att deras barn har ett lägre resultat i 

skolan.38 Statistiskt sett finns det tydliga skillnader på utbildningsnivå om man jämför inlandet med 

mer tätbebyggda områden i Västerbottens län.39 Frågan är om denna faktor kommer ge utslag i 

undersökningen som något som påverkar elevernas syftesformuleringar och intresse?

Vad som påverkar elevernas lärande är av forskningsläget att döma en oerhört komplex fråga. Att 

påstå att elevens syftesformulering är den enda eller viktigaste faktorn vore en falskhet. Ändå menar 

Håkansson och Sundberg i sin metaanalys att en välfungerande kommunikation av syften och mål 

med undervisningen är en återkommande faktor för god undervisning. De ser även en koppling 

mellan att kommunicera målet och syftet och elevens engagemang i undervisningen.40

Utifrån det aktuella forskningsläget kan slutsatsen dras att det redan finns forskning som 

behandlar de frågeställningar detta examensarbete syftar till att besvara. Av flera skäl finns det ändå 

anledning att utföra en kompletterande undersökning i liknande eller samma frågor som redan 

forskats i. Dels har undersökningarna infunnit sig i ganska regelbundna tidsintervall, Youth and 

38 <www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se
%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2260.pdf%3Fk%3D2260> hämtad 2014-
03-03, s. 102.
Även: <http://www.lr.se/download/18.2a23e769135ba778ba5800015407/1350672763110/En+skola+f
%C3%B6r+alla+-+bilaga+inlaga_final.pdf> hämtad 2014-05-09, s. 11.

39 SCB, <www.scb.se/Statistik/UF/UF0506/2012A01B/Tab3_.xls> hämtad 2014-03-03.
40 Håkansson & Sundberg, s. 261–262.
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History kring 1995, Långströms 2001, och Hanssons 2006. Detta examensarbete skrivs år 2014 och 

mellan 2006 och 2014 har stora reformationer inom skolan tagit plats, inklusive en ny läroplan 

2011. En urvalsgrupp där gymnasieelever från Västerbottens glesbygd och tätort representerats som 

två grupper har efter mitt vetande inte heller gjorts innan. Utöver detta finns det vissa 

metodologiska problem med den tidigare forskningen, men det diskuteras utförligare under följande 

stycke.

5. Metod
5.1 Enkätkonstruktion
Den första omfattande studien av sitt slag, Youth and History, samlade ihop sin data utifrån ett stort 

antal enkäter. För att göra svaren hanterliga så fick respondenterna kryssa i sina svar genom 

svarsalternativ. Att sammanställa och analysera 32 000 öppna, fritt formulerade enkäter med flera 

svar vardera, hade inneburit en stor och tidsödande utmaning. Efterkommande undersökningar som 

Långströms och Hanssons var inte av samma omfattning, men användandet av svarsalternativ 

underlättade likväl analysen. Dessutom kunde de genom att utgå från tidigare formulerade frågor 

och svarsalternativ lättare relatera sina studier till varandras. 

Det finns alltså flera fördelar med att använda sig av givna svarsalternativ och tidigare 

formulerade frågor även i föreliggande undersökning. Jag har dock valt en alternativ metod. I likhet 

med tidigare studier har jag valt att använda en enkät, vilket möjliggjort ett insamlande av en större 

omfattning än vad djupintervjuer hade kunnat åstadkomma. Men för att inte gå miste om den 

kvalitativa aspekten så har, utöver några kryssfrågor även öppna frågor ställts i enkäten. På detta vis 

undanröjs risken att elever som inte egentligen vet vad syftet med historia är, ändå kan representeras 

av ett välformulerat svar. Även ett bristfälligt svar på den öppna frågan anses alltså som värdefullt. 

Ifall eleven får kryssa i färdigt formulerade svar så blir risken större att man missar eleven som inte 

har ett eget svar. Dessutom får man genom att ställa en öppen fråga möjligheten att upptäcka 

nyanser i formuleringar, eller så kan oväntade svar få plats. Genom att inte anta vad eleverna ska 

svara genom att presentera svarsalternativ, så ökar chansen att ta reda på vad eleverna faktiskt 

tycker och tänker. Detta examensarbete kommer på grund av olika ramfaktorer inte omfatta ett lika 

stort antal elever som tidigare forskning gjort. Bland annat på grund av att sammanställningen av de 

öppna svaren är mer tidsödande än vad en enkät med svarsalternativ hade varit. 
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En viktig fråga att ta ställning till när enkäter delas ut med öppna frågor, är hur stort bortfallet 

kommer att vara. Att få fullödiga och genomtänkta svar på en fråga som kanske inte känns så 

relevant för eleven, är att förvänta sig ganska mycket. För att väga upp det potentiella bortfallet så 

är enkäten liten och har på pilottester inte tagit mer än 4 minuter att besvara.41  Dessutom har jag vid 

utdelningen av enkäten alltid varit närvarande för att informera om undersökningen, svara på frågor, 

sett till att eleverna fått avsätta några minuter att aktivt besvara enkäten och sedan personligen 

samlat ihop svaren.

Genom undersökningen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De ställer fyra huvudkrav som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.42 I enkätens inledande stycke har 

eleverna kunnat läsa om undersökningens övergripande syfte och även informerats om deras plats i 

den. Eleverna har på så vis fått kännedom om att de när som helst har kunnat avbryta sitt deltagande 

i undersökningen och att deras deltagande är helt anonymt. Att hålla respondenterna anonyma är 

något som strävats efter genom att t.ex. inte avslöja vilka skolor och specifika klasser som deltagit. I 

synnerhet på glesbygden finns det klasser som är mycket små och där en spårning av en respondent 

skulle kunna vara relativt enkel. Nu bedöms risken för att kunna spåra respondenterna som 

obetydlig i förhållande till hur okänsligt det insamlade materialet bedöms vara. Eftersom samtliga 

av de tillfråga eleverna är över 15 år och frågorna inte är av någon etisk känslig art så har inte heller 

elevernas målsmän tillfrågats eller informerats om deras barns deltagande i studien.

5.2 Enkätens frågor
För att lättare hänga med i följande genomgång av enkätens frågor så hänvisas till enkäten i bilagan. 

Efter det inledande stycket där eleven informeras om syftet med enkäten och respondentens 

rättigheter i förhållande till den, följer totalt elva frågor. De fem första frågorna handlar om vem 

eleven är, alltså vilken skola och program den går i, hur gammal eleven är och hur mycket historia 

eleven läst. Dessa frågor är viktiga för att säkerställa att eleven motsvarar undersökningens 

målgrupp. De efterföljande sex frågorna undersöker elevens åsikter om historieundervisningen med 

hjälp av både svarsalternativ och öppna frågor. Endast de frågor som kan ge svar på varför eleven 

anser att historia är viktigt eller meningslöst, ber om en egen formulering som svarsalternativ. Andra 

41  Pilottesterna innehöll de mest grundläggande frågorna, som den om vad eleven anser att syftet är samt uppmaningen 
att ge ett exempel.
42 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

<http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf> hämtad 2014-05-09.
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frågor om elevens intresse och huruvida eleven tycker att historia är viktigt eller ej, erbjuder ett 

visst antal alternativ som svar. Förvisso hade det varit intressant att höra elevens förklaring för 

varför denne tycker att historia är intressant eller inte, men det hade också gjort enkäten drygare att 

besvara och riskerat att svaren på varför historia är viktigt eller inte, förkortats. 

Efter enkätens mest centrala fråga om varför eleven anser att historia är viktigt, så följer en 

uppmaning att eleven ska ge ett exempel på en viktig historisk fråga. En risk finns att eleven redan 

gett exempel i förklaringen varför historia är viktigt, vilket kan framställa önskan om ett exempel 

som repetitiv. Förhoppningen är ändå att uppmaningen om att ge ett exempel ska hjälpa eleven att 

förtydliga sig i sin förklaring av varför historia är viktigt. Ombeds eleven att ge ett mer konkret 

exempel så leder det förhoppningsvis till att förklaringen blir tydligare och lättare att förstå. 

Samtidigt kan det också hända att frågan om att ge ett exempel ses som en möjlighet att lyfta fram 

ännu en anledning till varför historia är viktigt. I så fall bör exemplet stå för sig självt och inte ses i 

relation till förklaringen. Hur exemplet ska förstås i relation till förklaringen av varför historia är 

viktigt, är en fråga som kommer behöva bedömas från fall till fall. Den förtydligande hjälpen som 

formuleringen av ett exempel antas ge, bedöms överväga den potentiella förvirringen. Ifall exemplet 

ter sig obegripligt i relation till föregående förklaring av varför historia är viktigt, kan det alltid 

bortses ifrån eftersom det i sig inte är en central fråga. 

Den sista frågan öppnar upp för övriga synpunkter om historia där eleven får dela tankar 

som kan ha uppstått under deltagandet men som inte berörts av frågorna. Vad som skrivs i det fältet 

är svårt att förutse, men det bedömdes som klokt att ge ett litet extra utrymme för oförutsedda 

åsikter. Här kunde dessutom eleven skriva ner sin mejladress ifall denne skulle önska att ta del av 

examensarbetets resultat  när och ifall det har blivit sammanställt och godkänt.

5.3 Urval
Av självklara skäl har ett urval bland alla gymnasieelever i Sverige varit nödvändigt att göra. En 

ambition i de flesta kvantitativa undersökningar är att kunna erhålla svar som är representativa för 

en viss grupp, som i detta fall är gymnasieelever. I föreliggande undersökning kommer i stora drag 

en representativitet bland gymnasieelever i Västerbottens län att eftersträvas men eftersom denna 

urvalsgrupp ändå är för stor att omfattas i sin helhet, har endast geografisk representativitet i länet 

valts ut.  Frågorna som denna undersökning ställer har inte ställts i en sådan omfattning att någon 

fullständig kartläggning av Sveriges gymnasielever har varit möjlig. Därför bör den föreliggande 

undersökningen endast ses som en pusselbit i det stora pusslet, i detta fall en bit som representerar 

122 gymnasieelever i Västerbotten. Av elever som studerar på glesbygden har 61 svar samlats in 
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och de andra 61 är hämtade från tätbebyggt område, i båda lägen från Västerbottens län. I uppsatsen 

har glesbygd definierats som en bebyggelse med en folkmängd på maximalt 10 000 personer och 

tätort som en bebyggelse med minst 10 000 invånare. Bland glesbygdens elever finns fler årskurser 

representerade, både de som går i årskurs ett, två och tre medan tätortens elever endast är 

representerade av de som går i årskurs tre. Detta kan ge ett visst utslag i resultatet, men om 

utförligare formuleringar förväntas av äldre elever så kan det kompenseras med att de yngre 

eleverna oftast har läst historia mer nyligt, vilket skulle kunna innebära en färskare och större 

förståelse för historieämnet. Sammantaget har de elever som svarat på enkäten gått samhälls-, estet- 

och naturprogram, hur denna spridning sett ut i förhållandet glesbygd och tätort avslöjas inte för att 

försvåra en spårning av respondenterna. Totalt sett har sju hela klasser besvarat enkäten.

Resultatet av undersökningen kommer förhoppningsvis vara nyttigt för historielärare att ta del av. 

Dock kan situationen se väldigt annorlunda ut för olika historielärare beroende på om de har elever i 

högstadiet, gymnasiet, på yrkes- eller studieförberedande program, särskolor osv. Hur elever i dessa 

olika grupper ser på historia kanske varierar, vilket innebär att då inte alla dessa grupper finns 

representerade i undersökningen så kan resultatet för vissa lärare bli missvisande. Fler intressanta 

aspekter kunde ha varit att undersöka svaren utifrån ett etniskt perspektiv eller genusperspektiv, 

dessa har dock inte tagits med. I urvalsprocessen har inget kriterium för eleverna funnits förutom att 

de ska ha läst, eller läser någon historiekurs och att de ska gå i gymnasiet. Utöver dessa två kriterier 

har en balans av elever som bor i glesbygd respektive tätort eftersträvats.

6. Källkritik
Som belysts tidigare så kommer enkätens öppna frågor att generera mer komplicerade svar än 

föregående studiers svarsalternativ. Innan dessa svar kan sammanställas måste en tolkning ske, 

genom vilken svaren kommer förstås. För att uppnå en genomskinlighet i undersökningen ska 

därför en diskussion kring denna problematik föras i följande stycke. Maximalt tre frågor har varit 

öppna i enkäten. Ibland har elever svarat på fråga 8 under fråga 9 eller 11, eller tvärtom. Även om 

svaret har varit på ”fel” plats så har det ändå räknats som giltigt ifall eleven tydligt syftat på att 

svara på en annan fråga.

6.1 Tolkningsproblematik
Tolkningarna av elevernas svar och formuleringar måste sättas i fack för att slutsatser ska kunna 
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dras. Tolkningarna får inte vara för generella för då riskerar elevernas formuleringar tillskrivas 

oavsiktlig mening. Är tolkningarna för specifika och snäva i sina kriterier så blir risken att vissa 

formuleringar som egentligen syftar på samma sak, inte inkluderas i motsvarande grupp.

Det finns en stor gråskala bland elevernas svar som öppnar för en tolkning av vad de menar. Ibland 

är elevens poäng tydlig, ibland ganska tydlig och ibland tvetydig. I vissa fall har jag bedömt 

eventuella insinuationer som för svaga för att räkna med dem som meningsbärande. Det innebär att 

en del elever kan ha tyckt någonting som, i brist på ord för att formulera det, har gått förlorat i 

tolkningen av svaret. Otydliga formuleringar talar dock även de sitt egna språk. Det öppnar upp för 

frågor som rör hur väl förtrogna eleverna egentligen är med historieundervisningens syfte. I 

sammanställningen har endast de vanligaste och tydligaste svaren inkluderats. Det finns inte heller 

någon kategori med ”övriga syften” som eleverna angett. Anledningen är att i princip alla elever 

besvarade frågan om varför historia är viktigt, vilket innebär att alla eleverna borde kvalificera för 

en grupp som angett ett syfte. Enda sättet att motbevisa att eleven inte angett något syfte vore om 

den uppenbarligen skrivit nonsens eller om det på något annat sätt gick att visa att svaret inte 

innehåller något syfte, vilket i dessa fall är mycket svårt. Att alla svaren inte kategoriserats bör 

hållas i åtanke när resultatet presenteras och diskuteras.

De svar som i enkäten kräver mest tolkning utgår från frågan om varför eleverna tycker att historia 

är viktigt eller meningslöst. För att kartlägga elevernas svar i denna fråga så måste ett antal 

definitionsfrågor redas ut.

6.1.1 Vilka anser att historia ger en bakgrund till nuet?
Återkommande formuleringar som tillräknats gruppen som anser att historien ger en bakgrund till 

nuet är, i koncentrerad form exempelvis "Förstå hur det är nu", "Historien har format oss", 

"Förklarar dagens samhälle" och "Historien påverkar dagsläget". Alla dessa exempel visar på bandet 

mellan historien och nuet. Denna koppling, eller band, blir synligt genom ord som format, förklarar 

och påverkar. Kopplingen till nuet blir synlig genom ord som nu, oss, dagens samhälle och 

dagsläget. För att illustrera hur dessa definitioner artar sig i tolkningen, så kan följande exempel 

från respondenterna vara belysande.

 

Exempel 1: "För att man ska få veta hur allt har blivit som det blivit och hur folk levde förr."

Denna elev menar på ett tydligt sätt att historien har stor påverkan på hur saker blivit. Att historien 
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påverkar är således tydligt.  Utöver detta tolkas hur allt blivit som hur allt blivit, som är idag. 

Syftningen på nuet räknas som tillräckligt stark. Alltså räknas elevens svar till den grupp som anser 

att historien ger en bakgrund till nuet.

Exempel 2: "För att vi ska förstå hur världen har varit tidigare och vilka misstag de gjorde typ 

napoleon i ryssland." 

Eleven talar om hur världen var innan, men förklarar historien hur världen ser ut idag? Kanske 

tycker eleven det, men jag har valt att endast förstå det som uttryckligen formuleras. Det saknas 

alltså en syftning på att historien förklarar hur världen ser ut idag.

Exempel 3: "Bra att veta vad som hänt i världen innan våran tid."

Detta exempel har inte inkluderats i gruppen som anser att historien ger en bakgrund till nuet. 

Visserligen kopplar eleven historien till våran tid, alltså nuet. Dock bedöms syftningen på att 

historien ger en bakgrund till nuet som för svag och otydlig för att räknas som giltig. Meningen 

skulle kunna översättas till bra att kunna historia. Men varför är det bra? Förklarar det nuet? 

Formuleringen ger inget svar på den frågan.

6.1.2 Vilka anser att vi bör lära oss från historiska misstag?
Detta syfte med historieundervisningen formuleras relativt tydligt av många elever. Nyckelord som 

misstag används mycket ofta, men denna kategorisering är ändå inte helt oproblematisk. I exempel 

1 under föregående rubrik menar eleven att historia är viktigt för att man lär sig förstå vilka misstag 

de gjorde förr, typ Napoleon i Ryssland. Menar då eleven att historiens syfte är att lära sig från 

misstag? Nej, eftersom allt eleven skriver är att vi ska förstå vilka misstag de gjorde i historien, inte 

att vi ska lära oss något av dem idag. Det är inte omöjligt att eleven egentligen menade att vi ska 

lära oss av historiens misstag, men det är också troligt att eleven menade att vi helt enkelt ska känna 

till vilka misstag som hänt. Napoleons anfall av Ryssland blev ett för honom misslyckat anfall, men 

vad kan vi lära oss av det idag? Kopplingen till nuet bedöms som otydlig. Detta exempel belyser 

skillnaden mellan att lära sig av misstag och att lära sig om misstag.

6.1.3 Hur tillräknas en elev insikt i sitt historiemedvetande?
Resultatet bör inte förstås som ett svar på huruvida respondenterna har ett historiemedvetande eller 

inte. Däremot kan den visa på hur många elever som tycker att ett historiemedvetande är viktigt 
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(även utan att använda ordet historiemedvetande) och dessutom kan ge uttryck för det. 

Presentationen av resultatet utformas utifrån tolkningar av elevernas svar och därför är det viktigt 

att vara tydlig med vad kommande grupperingar står för. Eleven ska syfta på att historien förklarar 

nuet och är det som ligger bakom världen som vi ser den idag. Alltså måste ett omfattande band 

mellan historien och samtiden ges uttryck för. Elever som skrivit att vi kan lära oss av historiska 

misstag har inte räknats till gruppen endast på grund av det svaret, kopplingen mellan historien och 

nuet anses för svag. Ett historiemedvetande innefattar enligt den tillämpade definitionen bandet 

mellan historia, samtid och framtid. Ifall en elev anser att historien bara förklarar samtiden eller 

bara ger orientering inför framtiden, kommer ändå en insikt i sin historiemedvetenhet tillräknas 

eleven, även om inte alla tidsaspekter ingår i formuleringen. Att skilja mellan grupperna Samtid och 

Framtid är problematisk. De som räknats till gruppen Framtid har uttryckligen använt ordet framtid 

i rätt kontext, detta svar innefattar dock förmodligen att historien även förklarar nuet.  Sambandet 

mellan att anse att historien förklarar nuet och ger orientering inför framtiden är starkt, och gränsen 

blir lätt otydlig. Framtiden kan ju förstås som en lång rad av "nuet" som bara inte kommit ännu, 

men framtiden omsätts förr eller senare till ett "nu" och det är endast i nuet som vi kan göra 

någonting. Att orientera sig är någonting man gör. Därför blir orienteringen inför framtiden 

någonting vi gör i nuet, vilket innebär att historien som leder denna orientering, även orienterar oss i 

nuet. På ett liknande sätt styr våra val i samtiden hur framtiden kommer att bli, vilket innebär att 

ifall historien förklarar och formar samtiden, så formas och styrs även framtiden av den. Dessa två 

grupperingar av elever som ger uttryck för att historien förklarar samtiden och de som anser att 

historien ger orientering inför framtiden, bör alltså förstås som överlappande. De har gett uttryck för 

något som i stort sätt innebär samma sak, men att siktet är ställt lite annorlunda i tid.

6.1.4 Historiska misstag och historiemedvetande
Låt säga att en elev anser att syftet med historieundervisningen är att lära sig från historiska 

misstag, vad innebär detta syfte i fråga om historiemedvetenhet? En elev kan uttrycka att det är 

viktigt att lära sig från historiens misstag, men innebär det att eleven tycker att historien hjälper till 

för orienteringen i samtiden, och därför borde placeras i gruppen som anser att historien ger en 

bakgrund till nuet? Att lära sig vad som fungerar eller inte fungerar innebär tvivelsutan en viss hjälp 

i orienteringen, både i samtid och framtid. Men för att en elev ska inkluderas i gruppen "Samtid" så 

måste den ge ett tydligare uttryck för ett band mellan historien och samtiden än att den bara är en 

hjälp att veta vad som fungerar och inte. För att inkluderas i facket "Samtid" måste eleven mena att 

historien i någon mån förklarar samtiden på ett mer generellt plan.
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7. Resultat
Efter att ha rest runt i Västerbottens vackra inland och besökt stimmiga skolor i både glesbygd och 

tätort så har elevernas svar kunnat samlas in och sammanställas. Resultatet som insamlats med hjälp 

av enkäterna kommer nedan att presenteras i tabeller följt av förklarande texter. En del tabeller 

jämför resultatet från glesbygd och tätort medan andra inte gör det. Att vissa tabeller inte gör det 

beror antingen på att underlaget för att bedöma om det råder någon skillnad mellan de två bedöms 

vara för litet, eller för att en jämförelse skulle göra tabellen onödigt komplicerad.

7.1 Historieundervisningens syfte
För att undvika ledande frågor så fick eleverna frågan om ifall de tycker att historia är viktigt eller 

meningslöst före de fick frågan om varför det är viktigt eller meningslöst. Uppsatsens huvudsyfte är 

att undersöka elevernas syftesförståelse i historieämnet, men först bör man klarlägga ifall eleverna 

ens tycker att historia har ett syfte eller är viktigt överhuvudtaget. 

Tabell 3: Tycker eleverna att historia är viktigt eller meningslöst att studera?

Glesbygd Tätort Total
Antal % Antal % Antal %

Viktigt 54 89 % 53 88 % 107 88 %
Ingen åsikt 7 11 % 5 8 % 12 10 %
Meningslöst 0 0 % 2 3 % 2 2 %

Källa: Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, fråga 7, se bilaga. 

Anmärkning: En elev från tätorten gav ett ogiltigt svar eftersom han/hon kryssade i flera alternativ, detta har lett till att 

eleven inte ingår i tabellen ovan.

Utan eftertanke kan denna fråga och frågan om hur intresserade eller inte eleverna är av historia, 

förefalla likartade. Skillnaden ligger i att elevens personliga intresse är en sak, huruvida eleven 

anser att historia ändå är viktigt är en annan. Exempelvis kan man vara oerhört intresserad av att 

spela datorspel, ändå kan man tycka att det inte alls är viktigt att göra det.

Som tabellen visar så råder det endast en mycket marginell skillnad mellan svaren från glesbygden 

och tätorten. En klar majoritet anser att historia är viktigt att studera. Samtliga respondenter som 

svarat att historia är meningsfullt att studera gav dessutom någon slags förklaring till varför. De 

enda som inte motiverade sin ståndpunkt var de som valde alternativet ”ingen åsikt”, vilket är 
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ganska naturligt. Intressant var att även de två elever som ansåg att historia är meningslöst att 

studera, angav tillsammans med en motivering för deras ståndpunkt, även skäl till varför historia 

ändå är viktigt.

Uppsatsens första frågeställning har ambitionen att besvara frågan om varför gymnasieeleverna 

anser att historia är viktigt eller meningslöst. Eftersom tabellen ovan visar att nästan ingen ansåg att 

historia var meningslöst, så följer frågan om varför det är viktigt. Många olika sorters svar angavs 

på den frågan, resultatet som Tabell 4 här nedan visar är en samling av de fyra vanligaste svaren.

Tabell 4: Varför tycker eleverna att historia är viktigt att studera?

Glesbygd Tätort Total
Antal % Antal % Antal %

Lära av misstag och framgångar 6 10 % 5 8 % 11 9 %
Lära av misstag 16 27 % 29 48 % 45 37 %
Bakgrund till nuet 27 44 % 21 35 % 48 40 %
Förståelse för samhället 16 26 % 8 13 % 24 20 %

Källa: Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, fråga 8, se bilaga.

Anmärkning: En elev från glesbygden angav ”har ingen åsikt” om historiens betydelse, men skrev ändå ett syfte. Svaret 

bedömdes därför som ogiltigt och har inte räknats med. Nämnvärt är också att procenten visar hur stor andel av eleverna 

som angett respektive svar, inte hur stor andel av svaren som är av en viss sort.

Flera elever angav mer än ett svar eller gav ett svar som räknades till fler än en kategori, vilket är 

varför den totala procenten av svar överstiger 100 procent. Lägger man ihop svarsfrekvensen för 

kategorierna lära av misstag och framgångar, med lära av misstag, så blir det det vanligaste svaret 

med totalt 46 procent. Anledningen till att de två översta grupperna skilts åt är att det avslöjar att 

eleverna har en ganska negativ syn på historien, alltså att det främst är historiens misstag man bör 

lära sig av, snarare än historiens framgångar. En klar tvåa på listan är anledningen att historien ger 

en bakgrund till nuet, därefter anser 20 procent att anledningen är att man får en förståelse för 

samhället. Ett exempel på en elev som anser att historien lär oss om samhället: ”Lära sig samhällets 

grunder, få kunskap om hur världen utvecklats och varför”43 Fler anledningar fanns, men nämndes 

för få gånger eller var för otydligt formulerade för att ingå i tabellen över de vanligaste svaren. 

Några sällan omskrivna anledningar till varför historia är viktigt är bidraget till demokratisk fostran 

och lärandet av kritiskt tänkande, samt dess nytta för allmänbildningen. Ett par typiska exempel på 

respondenter som räknats till de som tycker att man både bör lära sig från historiska misstag och att 

43  Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, fråga 8, se bilaga.
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historien ger en bakgrund till nuet ”Historien är det som format våran värld till hur den är. Att lära 

av dåtidens misstag.”44 och ”För att de ger en förståelse för varför samhället och människan ser ut 

idag. Det ger oss även visdom, så vi inte begår samma misstag igen. Det ger en allmänbildning helt 

enkelt.”45

I fråga om skillnad mellan glesbygd och tätort verkar det som om eleverna på glesbygden tycker det 

är viktigare med historiens förmedlande av en bakgrund till nuet än att lära från historiens misstag 

som eleverna i tätorten ansåg var det klart viktigaste. Totalt sett blir ändå det vanligaste svaret på 

varför gymnasieelever anser att historia är viktigt, att man kan lära sig av de misstag som skett. 

Totalt gav eleverna från glesbygden 1,07 förklaringar per person jämfört med tätortens 1,04. 

Glesbygdens elever visar, enligt sammanställningen ovan alltså prov på en mycket marginellt större 

syftesförståelse i jämförelse med tätortens elever.

7.1.1 Elevernas exempel
”Afroamerikanska slaveriet. Varför lär vi oss inte nåt om det? Det är väl viktigt?”46

– Elev som ger ett exempel på en viktig historisk fråga.

För att få en tydligare bild av varför eleverna anser att historia är viktigt så ombads de ge ett 

exempel på en viktig historisk fråga. I Tabell 5 tas de vanligaste historiska händelserna upp, som 

respondenterna angav under den frågan.

Tabell 5: De vanligaste exempel på viktiga historiska händelser som eleverna nämnde.

Glesbygd Tätort Totalt
Antal % Antal % Antal %

Krig 29 48 % 30 50 % 59 49 %
Folkmord 5 8 % 9 15 % 14 12 %
Revolutioner 4 7 % 7 12 % 11 9 %
Slaveri 0 0 % 5 8 % 5 4 %
Kvinnohistoria 2 3 % 2 3 % 4 3 %
Svensk historia 2 3 % 1 2 % 3 3 %

Källa: Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, se bilaga.

44  Ibid.

45  Ibid.

46 Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014 Fråga 9, se bilaga.
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Anmärkning: En elev har inte räknats med i tabellen ovan eftersom han/hon dels angav alternativet ”har ingen åsikt” i 

fråga om historien är meningsfull eller inte, men gav sedan ett exempel på en viktig historisk fråga. Kombinationen av 

svaren bedöms som ologiska och anses därför även ogiltiga.

Det överlägset vanligaste exemplet på en viktig historisk fråga var bland eleverna frågan om krig, 

vanligtvis andra världskriget. Här är ett exempel på en sådan vanlig formulering:

”Andra världskriget, hur det gick till och varför det hände. Dessutom vilka konsekvenser det fick.”47

Totalt var det 10 elever som tyckte att historia var viktigt, men som inte gav något exempel på en 

viktig fråga. Frågan ”Ge ett exempel på en viktig historisk fråga” gav ibland abstrakta svar och 

ibland konkreta exempel. De mer abstrakta svaren gav i regel mer svar på frågan om varför historia 

är viktigt, än att de gav exempel på konkreta historiska händelser som ansågs vara viktiga. I Tabell 5 

har endast de konkreta historiska händelserna tagits med eftersom de har ett värde i hur det 

förstärker elevernas motivering till varför historia är viktigt. Exempelvis så stärks påståendet att 

eleverna tycker det är viktigt att lära sig från historiens misstag av att den viktigaste historiska 

frågan är den om krig, som underförstått anses vara misstag. Huvuddelen av de elever som räknas 

till de som angav krig som viktiga frågor, skrev om första och andra världskriget, medan några 

skrev om krig i en mer allmän bemärkelse. De som tyckte att folkmord är viktiga frågor tog oftast 

upp förintelsen som exempel. Till kategorin revolutioner ingår de elever som nämnde franska och 

industriella revolutionen men även industrialismens framväxt, trots att det kan diskuteras ifall det 

borde räknas som en revolution eller inte. Från Tabell 4 kunde slutsatsen dras att eleverna ofta har 

en negativ syn på historien. Det påståendet får stöd från de exempel på historiska händelser som 

lyfts i enkätsvaren, utifrån en personlig bedömning av vad som anses vara positivt och negativt. 

Kvinnohistoria och Svensk historia är två undantag som bedöms ha en neutralare laddning.

Som tabellen visar så gav eleverna från tätbebyggt område totalt sett 12 fler exempel än 

glesbygdens 42 exempel. De historiska händelserna som de två grupperna tog upp är i stora drag 

desamma, förutom de som nämnde slaveri som en viktig händelse, som endast bestod av elever från 

tätbebyggt område.

47  Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, fråga 9, se bilaga.
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7.1.2 Elevernas historiemedvetande
”Nutiden är ett resultat av det förflutna. Så för att förstå dagens samhälle är det viktigt att ha i alla 

fall lite koll på det som hänt tidigare.”48

– En av respondenterna som visar insikt i sitt historiemedvetande.

Ett centralt mål i ämnesplanen för historia på gymnasiet är att hjälpa eleverna utveckla ett 

historiemedvetande. Är detta mål något som återkommer i respondenternas svar på varför historia är 

viktigt? Här sammanställs elevernas uppfattningar om huruvida det är viktigt att med hjälp av 

historien förstå samtiden och orientera sig inför framtiden. Resultatet är sammanställt utifrån 

elevernas svar på varför historia är viktigt.

Tabell 6: Hur gav eleverna uttryck för ett historiemedvetande?

Glesbygd Tätort Totalt
Antal % Antal % Antal %

Förklarar samtid 30 50 % 25 41 % 55 45 %
Orientering framtid 4 7 % 4 7 % 8 7 %
Svag antydan 22 37 % 24 39 % 46 38 %
Ingen antydan 16 27 % 10 16 % 26 21 %

Källa: Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, fråga 8, se bilaga.

Anmärkning: En elev från glesbygden angav ett syfte som inte räknats med i tabellen ovan. Anledningen är att han/hon 

både angav alternativet ”har ingen åsikt” till frågan om historien var meningsfull, men skrev sedan ett syfte ändå. Svaret 

bedömdes således som ogiltigt.

Ifall man slår ihop grupperna Samtid och Framtid så visar tabellen att de flesta eleverna ger uttryck 

för ett historiemedvetande, alltså att de anser att  historien förklarar nuet och/eller ger orientering 

inför framtiden. Den grupp som inte gav uttryck för en insikt i sitt historiemedvetande har samlats 

under kategorin ”Ingen antydan”. I gruppen ”Svag antydan” finns de som gav en antydan till att 

uttrycka vikten av ett historiemedvetande, men som inte gjorde en tillräckligt stark koppling mellan 

historien och samtiden/framtiden. Oftast har dessa elever bestått i de som ansett att vi bör lära oss 

av historiska misstag, men inte så mycket mer. Skillnaderna mellan glesbygden och tätorten bedöms 

som små med tanke på undersökningens begränsade omfattning. Likväl lyfter något fler elever från 

glesbygden fram historiemedvetandet som viktigt, samtidigt som de även har fler som inte lämnar 

någon antydan till förståelse för ett historiemedvetande.

48  Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, fråga 8, se bilaga.
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7.2 Elevernas intresse i historia
”Ibland tråkigt och jobbigt men viktig då man tar upp hur saker blivit som det är.”49

– En elev som anser att historia är tråkigt med ändå viktigt.

För att undersöka hur intresset i historia ser ut bland respondenterna så fick de ange intresset på en 

skala 1 till 5 där lägre siffra innebär högre intresse och tvärtom.

Tabell 7: Hur intressant eller ointressant tycker eleverna att historia är?

Intresse Glesbygd Tätort Totalt
Antal % Antal % Antal %

1 15 25 % 9 15 % 24 20 % 
2 23 38 % 18 30 % 41 34 %
3 18 30 % 12 20 % 30 25 %
4 4 6 % 19 32 % 23 19 %
5 1 2 % 1 2 % 2 2 %

Källa: Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, se bilaga.

Anmärkning: Två svar från elever från tätorten har bedömts som ogiltiga och inte räknats med tabellen då båda angav 

både intressenivå 2 och 3.

Några elever frågade under enkätutdelningen vilka historiekurser eller i fråga om vilket historiskt 

område frågan gällde. Eleverna uppmuntrades att försöka delge sin intressenivå för historia som 

helhet. Alltså efterlystes elevens samlade intryck av historia utifrån all den kunskap de har om 

ämnet.

Resultatet visar att den största procenten av eleverna har en positiv inställning till historia. De två 

negativa svarsalternativen 4 och 5 utgör totalt 21 procent medan de två positiva 1 och 2 utgör 54 

procent. I en jämförelse av resultatet från glesbygden och tätorten så är eleverna på glesbygden mer 

intresserade av historia, med 38 positivt inställda elever mot tätortens 27. Dessutom gav 20 elever 

från tätorten ett negativt svar, jämfört med glesbygdens 5 negativa svar. Värt att minnas är att 

underlaget blir mindre och därför kan mindre säkra slutsatser dras när grupperna uppdelas i tätort 

och glesbygd. Dock kan det förstås som en antydan till de skillnader som tydliggjorts.

49   Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, fråga 11, se bilaga.
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7.3 Samband mellan intresse och syftesförståelse
Under denna rubrik kommer elevernas generella intresse i historia kopplas samman med deras syn 

på syftet med historieundervisningen. I Tabell 8 undersöks den grundläggande frågan om huruvida 

det överhuvudtaget finns ett samband mellan intressenivån och åsikten att historia är viktigt.

Tabell 8: Hur relaterar elevernas intressenivå till deras åsikt om huruvida historia är viktigt eller 

meningslöst? Intressenivån på vertikal axel, vikten på horisontell.

1 (Högt 

intresse)

2 3 4 5 (Lågt 

intresse)
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Viktigt 23 96 % 38 93 % 26 83 % 17 74 % 2* 100 %*
Ingen åsikt 1 4 % 2 5 % 3 13 % 6 26 % 0 0 %
Meningslöst 0 0 % 1 2 % 1 4 % 0 0 % 0 0 %

Källa: Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, se bilaga.

Anmärkning: Två svar från elever från tätorten har bedömts som ogiltiga och inte räknats med tabellen då båda angav 

både intressenivå 2 och 3.

*Två respondenter utgör ett dåligt underlag för att vara representativt för den aktuella gruppen.

Resultatet visar att åsikterna om huruvida historia är viktigt eller ej blir konsekvent mer negativa i 

takt med att intressenivån sänks. Ett högt intresse innebär alltså att eleven troligare anser att historia 

även är viktigt. Det sambandet kan anses naturligt, i synnerhet i ljuset av tidigare forskning. Något 

anmärkningsvärt är ändå den höga andel elever som anser att historia är viktigt, trots att de inte 

tycker att historia är intressant.

Då Tabell 8 visar att det finns ett samband mellan åsikten att historia är viktigt och intressenivån, 

blir följande fråga hur de olika syftesformuleringarna från Tabell 4 står i relation till 

intressenivåerna. Anser de elever med en viss intressenivå att något särskilt syfte med historia är 

viktigt? I Tabell 9 representerar siffran till vänster om snedstrecket antalet elever som angett syftet 

som står i den översta raden rakt ovanför. Siffran till höger om snedstrecket representerar det totala 

antalet elever med respektive intressenivå, som anser att historia är viktigt. De som inte har någon 

åsikt om ifall historia är viktigt eller tycker att historia är meningslöst har exkluderats i Tabell 7 för 

att jämföra förklaringskapaciteten hos de elever med intresse och åsikten att historia är viktigt. 
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Tabell 9: Hur relaterar elevernas intressenivå till deras syftesförståelse? Intressenivån på horisontell 

axel och syftesförståelse på vertikal. 

Lära av misstag samt 

Lära av misstag och 

framgångar

Bakgrund till nuet Förståelse för samhället Summa 

procent

Antal % Antal % Antal %
1 11 / 23 49 % 13 / 23 57 % 8 / 23 35 % 141 %
2 25 / 38 66 % 16/ 38 42 % 12 / 38 32 % 140 %
3 9 / 26 35 % 14 / 26 54 % 4 / 26 15 % 104 %
4 10 / 17 59 % 5 / 17 29 % 2 / 17 12 % 100 %
5 0 / 2 0 %* 1/2 50 %* 1 / 2 50 %* 100 %*

Källa: Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, se bilaga.

Anmärkning: Syftet med kolumnen ”Summa procent” är att visa den sammanfattande förklaringskapaciteten hos 

eleverna med respektive intressenivå. 

*Två respondenter utgör ett dåligt underlag för att vara representativt för den aktuella gruppen.

Med en viss felmarginal på grund av att de ovanligare förklaringarna inte räknats med, så visar 

tabellen att de elever med högre intresse har en högre kapacitet att förklara och motivera varför 

historieundervisningen är viktig. De har alltså fler förklaringar per person, eller bredare 

förklaringar, om man så vill. Trots denna tendens så skiljer sig resultatet från fall till fall, de med 

intressenivå 4 anser t.ex. mer än de med intressenivå 1 att man bör lära sig från historiska misstag. 

Den totala marginalen på förklaringskapaciteten mellan de med intressenivå 1 och 2 är mycket liten. 

I en sammanfattande jämförelse av eleverna med intressenivå 1 och 4 blir skillnaden dock tydlig då 

grupp 1 har 41 procent fler förklaringar av de nämnda sorterna. De med det allra högsta intresset i 

historia anser enligt resultatet oftast att historia ger en bakgrund till nuet. De som har det näst högsta 

intresset anser oftast att historia är viktigt för att man kan lära sig från misstag. Respondenterna med 

lågt intresse anser betydligt oftare än något annat att syftet med historia är att lära sig från misstag.
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Tabell 10: Hur ser relationen ut mellan elevernas intresse och deras historiemedvetande? Intresse på 

horisontell axel och historiemedvetande på vertikal.

Förklarar samtid Orientering framtid Ingen antydan Summa procent av 
samtid och framtidAntal % Antal % Antal %

1 14 / 23 61 % 1 / 23 4 % 4 / 23 17 % 65 %
2 19 / 38 50 % 4 / 38 11 % 7 / 38 18 % 61 %
3 14 / 26 54 % 1 / 26 4 % 6 / 26 23 % 58 %
4 7 / 17 41 % 2 / 17 12 % 9 / 17 53 % 53 %
5 1 / 2 50 %* 0 / 2 0 %* 0 / 2 0 %* 50 %*

Källa: Enkätundersökning utförd på gymnasieelever i Västerbottens län, 13/3 – 1/4 2014, se bilaga. 

*Två respondenter utgör ett dåligt underlag för att vara representativt för den aktuella gruppen.

Enligt Tabell 10 så är skillnaderna förvisso marginella, men ändå kan en tydlig tendens urskiljas. 

Elever med ett högre intresse i historia är troligare att ha ett tydligare formulerat historiemedvetande 

än elever med lågt intresse i ämnet. Endast de som tydligt ansåg att historien gav orientering inför 

framtiden var spridda oregelbundet mellan intressenivåerna. Eftersom det var så få som kopplade 

samman historien och framtiden så bedöms det underlaget som något undermåligt för att anses ha 

någon vidare tyngd i sig självt. Slår man däremot samman de som ansåg att historien förklarar 

samtiden och ger orientering inför framtiden, så blir underlaget starkare för en bedömning av ett 

slags sammanslaget historiemedvetande. Resultatet som Tabell 10 visar stärker påståendet att det 

finns ett samband mellan elevers intressenivå och syftesförståelse. Likväl ger aldrig under hälften 

av eleverna i samtliga intressegrupper uttryck för ett historiemedvetande. Det innebär att ett lågt 

eller obefintligt intresse i historia inte alls behöver innebära en avsaknad av åsikten att ett 

historiemedvetande är viktigt. 

7.4 Jämförelse av tätort och glesbygd
Sammanfattningsvis visar resultatet att gymnasieeleverna från glesbygden har ett klart större 

intresse i historia än vad respondenterna från tätorten har. I glesbygden angav 63 procent av 

eleverna högsta eller nästa högsta intressenivån medan respektive procentandel bland tätortens 

elever uppkom till 45 procent. 

I fråga om de anser att historia är viktigt eller inte så skiljer sig däremot inte resultatet åt på 

något nämnvärt sätt. Skillnader i fråga om varför historia är viktigt kan dock ses. Exempelvis anser 

en större andel från tätorten att vi bör lära oss av historiska misstag, medan fler från glesbygden 
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anser att historia ger en förståelse för samhället och en bakgrund till nuet. När eleverna från 

glesbygden anser att det är viktigt att lära sig från historiens misstag anser de oftare än 

tätortseleverna att man även bör lära sig från historiska framgångar. 

Skillnaderna är marginella i fråga om antydan om historiemedvetenhet hos eleverna, samt 

vilka historiska händelser som anses vara viktiga. Eleverna från tätorten gav något fler exempel på 

viktiga historiska händelser medan eleverna från glesbygden visade en något större förståelse för 

vikten av ett historiemedvetande. Dock hade glesbygdseleverna också fler som inte visade någon 

antydan till insikt i sitt historiemedvetande. Sammantaget verkar det som, utifrån 

sammanställningen av enkätens resultat, att respondenterna från glesbygden ha en positivare 

inställning till historia, både i fråga om intresse och innehåll. I fråga om syftesförståelse råder ingen 

stor skillnad mellan grupperna då de sammantaget tar ut varandra i de små skillnaderna som de 

visar i insikt i historiemedvetenhet och exempel på viktiga historiska händelser.

7.5 Avsaknad av begrepp i formuleringar
Syftet med undersökningen är att genom elevernas formuleringar avslöja deras förståelse för 

historieundervisningens syfte. Vilka ord respondenterna använder blir således en viktig faktor. I 

facklitteratur och läroplaner så återfinns ord som identitet och historiemedvetande som centrala 

frågor som eleven bör utveckla en förståelse i genom historieundervisningen. Resultatet visar dock 

att ord som historiemedvetenhet, kritiskt tänkande och identitet aldrig nämndes av respondenterna 

överhuvudtaget. Två elever nämnde demokrati varav en elev syftade på att vi skulle lära oss om det, 

den andre menade att vi borde ifrågasätta demokratin. Det är dock viktigt att av detta inte dra 

slutsatsen att eleverna inte lärt sig kritiskt tänkande eller utvecklat ett historiemedvetande etc. 

Många elever uttrycker i andra ord att de faktiskt utvecklat många av dessa förmågor.

7.6 Övriga tankar om historia
På den sista frågan om respondenten hade någon fler tanke kring historia som önskade delas, så 

delgav de flesta eleverna som svarade något tips om hur man kan göra historieundervisningen 

roligare, bättre eller intressantare. Den mest återkommande kommentaren var en understrykning av 

vikten av en bra och engagerad lärare. Andra sorters kommentarer var att något i 

historieundervisningen saknades, exempelvis undervisning om utsatta minoritetsgrupper. Vissa 

elever utnyttjade den sista frågan till att understryka eller utveckla en poäng som påbörjats under en 

tidigare fråga. En handfull elever anmälde dessutom sitt intresse i att få ta del av resultatet när det 
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blivit sammanställt.

8. Diskussion
Enligt den sammanställning av resultatet som redogjorts för så finns det åtskilliga samband att 

resonera kring samt resultat som kan relateras till den tidigare forskningen. Undersökningens 

resultat har sammanställts, men vad innebär resultatet? Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar 

kommer här föras en diskussion kring det.

8.1 Historiens betydelse eller meningslöshet
Skolverkets undersökning av gymnasieelevers attityder till skolan använde en annan skala än vad 

denna uppsats gjort, vilket innebär att en jämförelse kan bli missvisande. Skolverket använde en 

femgradig skala när elevernas attityd till vikten av historia mättes. Fyra av alternativen sträckte sig 

mellan ”Absolut nödvändigt” till ”Inte så viktigt”, endast det femte alternativet var helt negativt 

”Inte viktigt alls”. Detta examensarbetes skala bestod av tre alternativ med ett positivt, ett neutralt 

och ett negativt alternativ. Tre procent i Skolverkets undersökning ansåg att historia inte var viktigt 

alls, 20 procent ansåg att det inte var så viktigt.50 Enligt examensarbetets resultat ansåg två procent 

att historia är meningslöst, vilket är alternativet som mest liknar Skolverkets alternativ ”Inte viktigt 

alls” som alltså fick tre procent, här bekräftar mitt resultat Skolverkets med en mycket marginell 

skillnad. Det är svårt att bedöma ifall de som i Skolverkets formulär ansåg att historia inte är så 

viktigt skulle i min enkät kryssat för ”Historia är meningslöst”, ”Ingen åsikt” eller ”Historia är 

viktigt”. Likväl kan båda undersökningarna stämma in i att en klar majoritet av gymnasieeleverna 

anser att historia är viktigt. Att det råder en generellt sett positiv hållning till historia kan med grund 

i denna undersökning samt den tidigare forskning som detta examensarbete redogjort för, med 

relativ säkerhet konstateras.

Jämförelserna mellan denna studies resultat och den tidigare forskningen blir genast mer 

komplicerad när de öppna svaren ställs emot svarsalternativ där respondenten fått hålla med eller 

inte på en femgradig skala. Mätningarna har skett med olika metoder och kan därför antas ha 

framkallat något annorlunda svar. Exakta jämförelser uteblir därför, men däremot kan tendenser och 

mönster i de olika resultaten ställas mot varandra. Exempelvis kan jämförbara svar erhållas om 

vilket alternativ som är det mest populära bland eleverna.

50 Skolverket, Attityder till skolan 2003, s. 109. 
<http://skolverket.se/polopoly_fs/1.203415!/Menu/article/attachment/Elever_svar.pdf> hämtad 2014-05-09.
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Enligt undersökningen som Youth and History genomförde så höll den genomsnittlige eleven mest 

med om att läsa historia innebär att få en bakgrund till nutida liv och problem.51 Samma resultat 

visade både Långströms och Hanssons undersökningar.52 Youth and Historys resultat visade att den 

genomsnittlige eleven även höll med om att historia innebär en chans att lära sig från det förflutna, 

även om den inte höll med riktigt lika mycket om det, som att det ger en bakgrund till nutida liv och 

problem.53 Enligt examensarbetets resultat med dess kategoriseringar av svaren, så är förhållandet 

det omvända i fråga om dessa två alternativ. I båda studierna är dessa svar några av de mest vanliga, 

men enligt mitt resultat så anser fler elever att det är viktigt att lära sig från historiska misstag än att 

historien förser en bakgrund till nuet. Youth and History visade utöver detta att den genomsnittlige 

eleven höll mest med om att målet med att läsa historia är att få kunskap om historien, därefter en 

förståelse för nuet och slutligen även orientering inför framtiden.54 Även Hansson och Långström 

kom till liknande slutsatser i sina undersökningar där de flesta eleverna ändå höll med om alla dessa 

påståenden.55 Med tanke på hur få elever som ens nämnde framtiden när de fick en öppen fråga om 

varför historia är viktigt, så kan den tidigare forskningen på denna punkt nyanseras i dess egenskap 

av representation av vad eleverna faktiskt förstår. Endast sju procent kopplade uttryckligen vikten 

av historia samman med framtiden och 45 procent uttryckte att historien ger en förståelse för nuet. I 

båda frågorna var det alltså färre än hälften som ansåg att historia erbjuder en förklaring till nuet 

och orientering inför framtiden. Ifall en förståelse för nuet och orientering inför framtiden slås ihop 

till en grupp så överstiger procenten marginellt 50. Ändå antyder detta examensarbete att färre 

gymnasieelever anser att historia ger en förståelse för nuet och orientering inför framtiden, än vad 

tidigare forskning hävdat. Ifall denna skillnad ska förstås som en negativ trend eller om skillnaderna 

framstått som konsekvens av olika mätningsmetoder, förblir osagt. 

Långström efterlyste forskning om huruvida bostadsortens belägenhet kan påverka hur säker eleven 

är på att svara de frågor som ställdes. Enligt Långström så var eleverna från glesbygden osäkrare i 

sina svar på nästan alla frågor som ställdes.56 Frågornas innehåll och art har skiljt sig på många sätt 

mellan Långströms undersökning och detta examensarbete, men de har haft gemensamt att de 

handlar om elevernas attityd och åsikt om historia. En något större andel elever från glesbygden 

51 Youth and History, Vol B, s. B 27.
52 Långström, s. 43 Samt Hansson, s. 82–83.
53 Youth and History, Vol B, s. B 26–27.
54 Ibid. s. B 29.
55 Långström, s. 47 samt Hansson s. 82.
56 Långström, s. 186–187.
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valde svar som ”ingen åsikt” och den neutrala nivån tre på intresseskalan. Skillnaderna är 

marginella, men går inte emot Långströms observation att en skillnad finns i säkerheten. Samtidigt 

har en överväldigande hög andel av eleverna från både tätort och glesbygd motiverat sin åsikt om 

varför historia är viktigt, så även om det råder en viss skillnad i säkerheten, så har båda grupperna 

visat att de faktiskt har motiv och åsikter om historians vikt.

8.2 Problematisering av elevernas svar
Om man som lärare känner till vad eleverna anser att syftet med historieundervisningen är, kan man 

därifrån bedöma om de har en bra syn på historien, eller om den behöver problematiseras eller 

nyanseras. En intressant punkt i resultatet är att de flesta eleverna hade en ganska negativ syn på 

historien som sådan. Det yttrade sig i att det viktigaste var att lära sig från historiska misstag snarare 

än framgångar och att krig ansågs vara den viktigaste sortens historisk händelse. Många 

respondenter angav mer neutrala anledningar och även vissa positiva, men de negativa var 

anmärkningsvärt fler. Enligt Youth & History är detta förhållande lite av en svensk egenart, sett i ett 

europeiskt perspektiv, som alltså visade att de svenska eleverna var relativt sett mer benägna att 

anse historien vara en samling grymheter och katastrofer.57 Förvisso är det ändå i sig en positiv sak 

att eleverna vill lära sig från misstagen, men historien i sig framställs som ganska dyster. Detta 

resultat leder till att jag som historielärare funderar på hur jag vill framställa historien i skolan. Det 

kan vara värt att fundera på om de historiska misstagen vi bör lära oss ifrån, utesluter lärdomar från 

historiska framgångar? Kanske kan historia bli ett attraktivare ämne ifall man inte endast ser tillbaks 

på missöden?

Eleverna har svarat på frågan om varför de anser att historia är viktigt, men frågan kan tas ett snäpp 

längre; varför ska vi lära oss av historiska misstag? Eller varför är det bra att ha en bakgrund till 

nuet? Att lära sig från historiska misstag kan vara nyttigt på många sätt, beroende på vilket misstag 

som det är frågan om. Exempelvis kan vi ur ett miljöperspektiv lära oss om hur det gick på Påskön 

eller vad som hände Inka-folket när de överexploaterade sina naturresurser. I respondenternas svar 

var det dock andra världskriget som räknades som det stora misstaget som vi bör lära oss av. De 

som motiverade varför det var viktigt att lära sig av misstagen menade oftast att det inte skulle få 

hända igen. Men vad, lite mer precist är det som inte får hända igen? De folkmord som pågick 

under andra världskriget var ett relativt vanligt exempel på en viktig fråga. Andra obehagliga 

händelser, som inte nämndes lika ofta var andra världskrigets expansiva och aggressiva 

57 Youth and History, vol A,  s. A 253.
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utrikespolitik, socialdarwinismen och nazismen för att ta några exempel. Andra världskriget har 

utan tvekan ett dåligt rykte bland respondenterna, men huruvida det är benämningen ”andra 

världskriget” som bara är negativt laddad eller om eleverna verkligen förstår mer konkret vad och 

varför det var ett misstag, det förtäljer sällan svaren. Det är en sak att önska sig att mänskligheten 

aldrig behöver uppleva ett världskrig igen, men om inte önskningen omsätts i någon form av 

handling så blir lärdomen av det historiska misstaget ganska kraftlös. En följdfråga blir därför: Hur 

kan vi då undvika att det händer igen? Enkäten som eleverna har fått svara på är för kortfattad i sin 

utformning för att kunna utröna vad, mer konkret, som eleverna anser att lärdomen bör bestå i. Hans 

Albin Larsson menade att sättet som bör användas för att undvika katastrofer är att utveckla kritiskt 

tänkande och demokratiska värderingar. Att detta svar var så sällsynt i respondenternas svar kan 

upplevas som något oroväckande och visar på en relativt ytlig förståelse av historieundervisningens 

syfte. Utifrån Håkansson & Sundbergs begrepp om novisen och den kunnige så pekar resultatet på 

att respondenterna i detta avseende, i ganska stor utsträckning kan betecknas som noviser. Det kan 

dock vara värt att ha i åtanke att eleverna kanske hade svarat utförligare på frågan om 

historieundervisningens vikt ifall fler följdfrågor eller mer tid hade ägnats åt frågan. Eftersom 

lärdomen av misstag angetts som den vanligaste anledningen att läsa historia, vore det intressant 

och angeläget med mer forskning kring vad eleverna anser att en sådan lärdom skulle bestå i och 

hur undervisningen kan formas för att leverera en önskvärd insikt.

8.3 Uteblivna syften
Både i Youth and History, Långströms och Hanssons undersökningar samlades data in från en stor 

andel elever som visade att många ansåg att historia innebar spänning och äventyr, samt att många 

var intresserade av sin familjs historia. Här verkar resultaten skilja sig markant när eleven måste 

formulera sin åsikt i en öppen fråga jämfört med när ett alternativ erbjuds. I de öppna svaren 

antydde ytterst få att historia var ett spännande och äventyrligt ämne eller att de var intresserade i 

sin familjs historia. I exemplen som respondenterna angav var istället krig och folkmord de 

viktigaste frågorna. Förvisso är det en skillnad att vara intresserad av ett område och tycka att det är 

viktigt, men hade eleverna varit intresserade av sin familjs historia eller tyckt att historia är 

spännande och äventyrligt, så är det lite underligt att det märkts så lite. Läroplanen för historia sätter 

tydligt upp målet att eleverna ska utveckla en förståelse för historiens identitetsskapande förmåga, 

men enligt de öppna svar eleverna gett är det nästan ingen som tydligt använt det motivet till att 

förklara varför historia är viktigt. 
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Att vissa motiv till varför historia är viktigt lyst med sin frånvaro i respondenternas svar, behöver 

inte innebära att de inte tycker att de är bra motiv. Att exempelvis framställa historien på ett 

spännande sätt eller orientera eleven i sin egen familjehistoria är mål att sträva efter, oavsett om 

eleverna har tänkt på det som viktigt eller ej. Att eleverna inte tänker på att deras förståelse av 

historien är en stor del av vad som formar deras identitet, innebär inte att det är en oviktig eller 

ointressant del av undervisningen som eleverna gett ”dåligt betyg”. Tvärtom tror jag att det belyser 

en lucka i undervisningen som har mycket att vinna på att fyllas. De flesta eleverna ansåg att 

historia är viktigt för att man ska lära sig från misstag, men vad skulle hända om eleverna kunde ta 

till sig ytterligare några bra anledningar? Resultatet visar på ett samband mellan intressenivå och 

hur många syften eleven har för varför historia är viktigt. Ifall eleverna lär sig fler anledningar att 

läsa historia, exempelvis för en förståelse för hur identiteter skapas och att det känns spännande, då 

kan man utifrån resultatet och tidigare forskning anta att även intresset skulle öka. 

Här följer ett personligt resonemang kring vikten av en god syftesförståelse. Även om 

historieundervisningen faktiskt utvecklar elevernas förståelse för sin egen identitet, ger dem kritiskt 

tänkande och demokratiska värderingar, så verkar få elever vara medvetna om det. Att ha en stabil 

grund för dessa egenskaper är viktigt, men grunden står sig sämre om man inte kan försvara sin 

ståndpunkt. Ifall eleverna inte lär sig resonera kring varför demokratiska värderingar är värdefulla 

så riskerar försvaret att bli svagt när någon ifrågasätter dem. Samma princip bör gälla med 

identitetsfrågan. Ifall en elev har en välgrundad identitet som är byggd på familjens historia, den 

nationella historien och kanske utifrån historiska förebilder, vad händer om det sker en rubbning i 

dessa områden? Ens familj, nation och förebilder kan förändras, försvinna och ifrågasättas, och 

händer det så kommer den elevens identitet också att utsättas för en omprövning. Finns det inte en 

medvetenhet om var man har grundat sin identitet så kan reaktionen och händelseförloppet i 

händelse av en katastrof eller personlig kris bli reflexmässig och oreflekterad. Detta i sin tur kan 

öppna upp för irrationella ställningstaganden där oskyldiga parter får skulden för förändringen, ens 

identitet kan finna ny grund som inte är hållbar och sansad. Låt säga att en elev har en svensk 

mamma och en pappa från USA. Eleven har alltid betraktat sig själv som halvamerikan och har känt 

en stolthet över den sidan eftersom amerikaner anses av vännerna vara coola och självsäkra. När 

eleven kommer till universitetet så byts vänkretsen ut och de nya vännerna är mycket kritiska mot 

USAs politik i Mellanöstern. Att själv vara amerikan är inte längre en stolthet utan snarare en skam. 

Eleven som alltid betraktat sig själv som cool och självsäker känner nu att så inte längre är fallet. 

Hade eleven haft en välutvecklad förmåga att resonera kring sin egen identitet så hade inte barnet 
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behövts slängas ut med badvattnet. Elevens formande av sin identitet hade gagnats om den hade 

kunnat fundera kring varifrån den kommer och vad från sin historia man vill ta med sig och vad 

som man vill ta avstånd ifrån. Det är alltså gott och väl om eleverna faktiskt har demokratiska 

värderingar och en välskapt identitet, men om det inte finns verktyg att behandla dessa egenskaper 

när de utsätts för kritik eller kriser, då är risken att skadan blir onödigt stor. Eleverna i 

undersökningen har visat en avsaknad av resonemang kring historieundervisningens förmåga att 

vara identitetsskapare. Det finns därför anledning och utrymme att sträva efter att utveckla en större 

förståelse för historiens kraft i dess formande av identiteter.

8.4 Elevernas intressenivå
Att resultatet visar att eleverna tycker att historia är intressant är i ljuset av tidigare undersökningar 

inte förvånande. Skolverkets undersökning från 2003 visar i sin femgradiga skala att 60 procent 

tycker att historia är roligt och 24 procent tycker det är tråkigt.58 De sista 16 procenten ansåg att 

historia varken var roligt eller tråkigt. Enligt examensarbetets resultat så bekräftas skolverkets 

procentsatser i stora drag. Dock är de elever som anser att historia är intressant eller helt ointressant 

i föreliggande undersökning något färre, vilket lämnar utrymme för en i jämförelse med skolverkets 

resultat nio procent större grupp som förhåller sig neutrala i sitt historieintresse. Ändå vore det en 

överdrift att utifrån detta resultat påstå att några stora rörelser i gymnasieelevers intressenivå har 

infunnit sig under det senaste decenniet.

8.5 Samband mellan syftesmedvetenhet och intressenivå
Att det finns ett samband mellan elevers intressenivå och deras syftesförståelse är något som 

tidigare forskning, t.ex. Good & Brophy hävdat.59 Sambandet har i den forskningen bestått i att ju 

bättre eleven förstår varför en uppgift ska genomföras, ju mer intresserad blir eleven av att göra den 

(givet att motiveringen är intresseväckande). Att elever som visar en större förmåga att formulera 

syftet med historia även har ett högre intresse i ämnet, bekräftas av examensarbetets resultat. Åt 

vilket håll som sambandet går kan dock inte detta resultat visa. Alltså, ifall en elev är förtrogen med 

syftet, ökar då intresset eller är det den höga intressenivån som ger en större förståelse för syftet? 

Eller är det kanske fråga om en spiral eller växelverkan i hur de olika faktorerna har inflytande på 

varandra? Den tidigare forskningen har dock främst hävdat att syftesförståelsen påverkar intresset.60 

58 Skolverket <http://skolverket.se/polopoly_fs/1.203415!/Menu/article/attachment/Elever_svar.pdf> hämtad 2014-05-
09, s. 100.

59 Good & Brophy, s. 212–213.
60 Håkansson & Sundberg, s. 127.
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Eftersom examensarbetes undersökning inte har utformats för att klarlägga påverkans riktning så 

antas den tidigare forskningen vara sann och därför kan det föreliggande resultatet ses som en 

bekräftelse på det sambandet.

I ljuset av detta resultat blir alltså en eventuell strategi att väcka större intresse hos eleverna gagnad 

av en utveckling av elevernas förståelse för syftet med ämnet. De syften som är populärast bland de 

mest intresserade eleverna är att lära sig från historiska misstag och att få en bakgrund till nuet. 

Utöver dessa syften som eleverna formulerat så kan förslagsvis även andra, av eleverna mindre 

erkända syften, med fördel inkorporeras. Dessa ”extra” syften som antagligen inte så ofta resonerats 

kring med de gymnasieelever som deltagit i undersökningen, är exempelvis de om historien som 

identitetsskapare, demokratiska värderingar och kritiskt tänkande. Även om det kan befästas att det 

finns ett samband mellan intressenivån och syftesförståelsen hos gymnasieelever i Västerbotten så 

är det också tydligt att det endast är en av många andra faktorer bakom elevernas intresse. Det blir 

tydligt eftersom även de elever som har ett lågt intresse för historia oftast har en förklaring till 

varför historia är viktigt, dessa förklaringar är dessutom oftast av samma sort som de som eleverna 

med högre intressenivå har. Kanske är examinationsformen eller lärarens engagemang andra 

nyckelfrågor för att göra undervisningen mer intressant, om man ska följa några av elevernas råd till 

enkätmakaren!

8.6 Jämförelse av glesbygd och tätort
Resultatet visar att eleverna från glesbygden har ett påtagligt mycket större intresse i historia än 

eleverna från tätorten. Vad denna skillnad beror på är utifrån denna undersökning svårt att svara på. 

Elevernas intresse formas av allt för många faktorer för att kunna med rättvisa behandlas i denna 

relativt lilla undersökning. Skillnaderna beror rimligtvis inte på olika nivåer av syftesförståelse 

eftersom eleverna från tätort och glesbygd visade så marginella olikheter i det avseendet. Var eleven 

bor och studerar verkar alltså inte ha någon påverkan på elevens kunnighet, för att använda 

Håkansson och Sundbergs begrepp.61 Om man utgår ifrån statistiken från SCB som antydde lägre 

studieprestationer på glesbygden så verkar det iallafall inte berört elevernas syftesförståelse på 

något tydligt sätt.62 Elevernas prestation mäts förvisso inte bara genom hur väl de förstår syftet med 

61 Håkansson & Sundberg, s. 127.
62 SCB, <www.scb.se/Statistik/UF/UF0506/2012A01B/Tab3_.xls> 2014-03-03 samt <www.skolverket.se/om-

skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok
%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2260.pdf%3Fk%3D2260> hämtad 2014-03-03, s. 102.
Även: <http://www.lr.se/download/18.2a23e769135ba778ba5800015407/1350672763110/En+skola+f
%C3%B6r+alla+-+bilaga+inlaga_final.pdf> hämtad 2014-05-09, s. 11
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studierna, men det finns alltså fog för att anse att det påverkar deras inlärning. I ljuset av 

examensarbetets resultat så verkar det som att den prestationsnivå som syftesförståelsen kan 

innebära är relativt jämbördig mellan tätort och glesbygd. Däremot råder en skillnad i intressenivån 

där eleverna från glesbygden visar ett större intresse i historia.
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9. Sammanfattning
I detta examensarbete har frågan behandlats om hur västerbottniska gymnasielever ser på syftet med 

historia, samt dess relation till intresset i ämnet. För att besvara den frågan har följande 

frågeställningar väglett undersökningen:

• Anser gymnasieeleverna att historia är viktigt? Om de gör det, hur motiverar de det?

• Finns det något samband mellan elevernas syftesmedvetenhet och deras intressenivå?

• Vilka likheter och skillnader finns i historieintresse och syftesformuleringar mellan glesbygd 

och tätort?

Tidigare forskning har både på internationell och nationell nivå undersökt examensarbetets 

övergripande syfte och funnit att eleverna anser som oftast att syftet med historia är att få en 

bakgrund till nuet. Den föreliggande undersökningens metod har skilt sig från tidigare 

undersökningar på det viset att den använt sig av öppna frågor när elevernas syftesförståelse 

efterfrågats. Detta kan vara en anledning till varför examensarbetets resultat har skilt sig från 

tidigare forskning på några punkter. Resultatet har visat att elevernas vanligaste åsikt om 

historieundervisningens syfte är att man bör lära sig från historiska misstag. Tvåa på listan är de 

som anser att historien ger en bakgrund till nuet och tredje vanligast är de som anser att historien 

förklarar samhället. Ingen tvekan råder heller om att eleverna anser att historia faktiskt är viktigt, 88 

procent höll med om det påståendet.

I fråga om samband mellan elevens syftesförståelse och intresse i historia så har undersökningen 

bekräftat samband som även tidigare forskning funnit. De elever som har högst kapacitet att 

förklara syftet med historia är även de som har generellt sett högst intresse i ämnet. 

Anmärkningsvärt är samtidigt den höga andelen elever som inte är så intresserade i ämnet, men som 

ändå anser att det är viktigt och kan motivera varför det är det.

Slutligen har en jämförelse mellan resultatet från glesbygden och tätorten utförts. Trots att tidigare 

statistik har antytt att elever från glesbygden är troligare att ha lägre prestationsnivå i skolan så har 

de två gruppernas förståelse för syftet med historia varit på en mycket likartad nivå. Dessutom har 

eleverna från glesbygden enligt undersökningen visat sig vara mer intresserade i historieämnet än 

eleverna från tätorten.
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