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SAMMANFATTNING 

Detta arbete syftar till att undersöka var eleverna får sina historiekunskaper ifrån samt vilka 

producenter av historiemedvetande som dominerar elevernas tillvaro. Liknande 

undersökningar har gjorts tidigare men då har studenterna man ställt frågorna till gått program 

där historia är en obligatorisk del av utbildningen. Det denna undersökning istället ville 

studera var varifrån studenterna får sitt historiemedvetande när historia endast är tillgängligt 

som tillval. Valet av gymnasieprogram föll på Barn- och Fritid. 

Ett begrepp som ligger till grund för hela arbetet är historiemedvetande, ett mycket brett 

begrepp inom historiedidaktiken som förklaras i bakgrund och teoriavsnittet. Begreppets olika 

tolkningar gör det något spretigt och därför beskrivs noggrant vilken tolkning använts. För att 

få nödvändig information för undersökningen användes en enkätundersökning med både 

kryssfrågor och öppna frågor där de svarande eleverna själva fick formulera svaren. Svaren av 

enkätundersökningen kombinerades med relevant litteratur för att nå fram till det som blev 

undersökningens resultat. 

Resultatet visar att eleverna främst får sina kunskaper från skolan, film och TV. Arbetet 

undersöker vidare elevernas attityder gentemot historieämnet samt elevernas syn på sin egen 

historiekunskap. Resultaten visar att en majoritet av eleverna anser sig ha medelmåttiga till 

goda historiekunskaper och att de tycker att ämnet är intressant. Att historia ska vara ett 

kärnämne ställer man sig dock mer splittrade till. Kan det finnas ett samband här med att man 

uppfattar ämnet som svårt?  

Nyckelord: Historia, Historiemedvetande, Historieämnet, Ämne, Barn- och Fritid, 

Historiedidaktik, Elevuppfattningar, Gymnasiet. 
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INLEDANDE BAKGRUND 

Ämnet historia har debatterats mycket de senaste åren med Folkpartiet som motor i den 

nationella debatten. Folkpartiet var drivande i starten av utredningen som kom att döpas 

”Framtidsvägen - En reformerad gymnasieskola” där historia föreslås bli ett kärnämne. Även 

ordet kärnämne föreslår utredningen ändras till ”gymnasiegemensamma ämnen” i 

utredningen.
1
  Under 2009 ska då proposition GY09 presenteras i färdigt format. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har uttalat sig negativt om GY09 då de anser att delar 

av den är en återgång till en äldre skolform med auktoritära lärare. Socialdemokraterna kallar 

det för ”borgerlighetens nya klassamhälle” 
2
där de menar att GY09 är ett steg mot en 

meritokrati i negativ bemärkelse. Inget parti uttalar sig dock emot att göra historia till ett 

kärnämne. Debatten som rasade i Sverige i maj 2006 efter att en demoskopundersökning visat 

att en mycket liten del av de elever som svarat visste vad de sovjetiska arbetslägren Gulag var 

för något. Debatten nådde till högsta instans och enkäten diskuterades i riksdagen. Jan 

Björklund kommenterade då i ett svar till Lennart Sacrédeus skriftliga fråga (2006/07:1163 

Kommunismens brott mot mänskligheten) att en lösning på problemet vore just att göra 

historia till ett kärnämne.
3
 

I de svenska gymnasieskolorna finns i dagsläget åtta kärnämnen. Dessa ämnen är: svenska, 

engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturvetenskap, religionskunskap 

samt samhällskunskap. Det går att hävda att problematiken med att inte läsa historia på 

gymnasiet är att ämnet som sådant är viktigt när det kommer till att bygga upp individen 

under gymnasietiden. Med det menas att en individ som inte har kunskap om sitt förflutna och 

sin plats i historien blir rotlös och rotlösa individer kan lättare förledas av 

historierevisionistiska påståenden. Bristande kunskap om historia är enligt många en ypperlig 

grogrund för exempelvis politisk extremism. Hermansson Adler gör detta konstaterande i sin 

bok där han säger följande. ”Den som har kunskap har därmed också makt att kunna påverka. 

Mot denna bakgrund kan historielösheten på sikt bli ett hot mot det demokratiska samhället.”
4
  

Peter Englund å sin sida menar att även om han tror att historielösheten är överdriven så kan 

det ligga något i påståendet att svenskarna är dåliga på historia generellt.
5
 Hermansson Adler 

menar också att: ”Samtidigt bidrar historielösheten bland våra elever till att urholka deras 

identitetsutveckling, för det är ju bara det som hänt som individen kan relatera till i sin 

beskrivning av sig själv.”
6
 Jan Thavenius beskriver historielösheten i boken ”Liv och historia” 

så här: ”En kultur utan historia (=det förflutna) är som en människa utan minne, brukar man 

säga. Det är ingen dålig liknelse. Människan behöver sitt minne och kulturen sin historia. Men 

man kan även likna en kultur utan historia (=framtid) vid en människa utan hopp.”
7
  

Händelser som eleverna bör få djupgående kunskap om som faller inom historieämnet är till 

exempel förintelsen. I den statliga utredningen som döpts till ”Framtidsvägen – en reformerad 

gymnasieskola” (SOU 2008:27) föreslås historia bli ett kärnämne. Historia har tidigare varit 

på väg att bli ett kärnämne men fallit på målsnöret (GY07). I GY09 föreslås historia bli ett 

kärnämne men med GY07 i minnet så kan man i dagsläget inte räkna med att historia blir så 

även om det ser mer sannolikt ut än på mycket länge att så blir fallet.  

                                                           
1
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/87/7ccb8cd4.pdf Sid.335 

2
 http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1747&blogg=22915 

3
 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2006/07&dok_id=GU121163&nr=1163 

4
 Hermansson Adler sid. 92 

5
 http://www.peterenglund.com/textarkiv/historielos.htm 

6
 Hermansson Adler sid. 212 

7
 Thavenius, Liv och Historia Sid. 38 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/87/7ccb8cd4.pdf%20Sid.335
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Undersökningen syftar till att med hjälp av en enkätundersökning skapa en bred översikt av 

eleverna på Barn- och fritidsprogrammets inställning till historieämnet samt att med utvalda 

begrepp undersöka deras historiekunskaper. Kunskap om elevers syn på ett ämne gynnar 

lärarkåren i det hänseende att den får insikt i elevernas tänk kring ämnet och då får möjlighet 

att arbeta med densamma. Hur ser då eleverna på ämnet och är det ett ämne som bör vara ett 

ämne för alla att läsa? 

De svarande eleverna delades in i grupper om årskurs och i dessa årskurser delades de in i 

grupper baserat på kön för att se om det finns någon skillnad i synen på historia där. Samtidigt 

undersöktes var eleverna får sina historiekunskaper från. Lär man sig det man kan i 

grundskolan eller utbildar eleverna sig själva informellt om de inte läser ämnet på gymnasiet? 

De tidigare undersökningar som liknar denna har fokuserat på elever som läser historia som 

en del av sitt programval till exempel Naturvetenskapsprogrammet eller 

Samhällsvetenskapsprogrammet. Exempel på sådana arbeten redovisas i avsnittet tidigare 

forskning i detta arbete. Denna studie avser att undersöka ett program där historia inte är 

obligatoriskt utan erbjuds som ett tillval nämligen Barn- och fritidsprogrammet. Det som 

undersöks i detta arbete är det som inom historiedidaktiken kallas för historiemedvetande, 

begreppet som sådant kommer att förklaras i teoriavsnittet. 

Genom att studera litteratur som behandlar historiedidaktik samt göra en enkätundersökning 

införskaffas allt det material som behövs för arbetet. Det som används i enkäten är det som 

Stukát kallar för ”det ostrukturerade frågeformuläret”
8
 detta används i enkäten i kombination 

med ”det strukturerade frågeformuläret”
9
. Det ostrukturerade innehåller öppna frågor där den 

svarande själv skriver ned sina tankar, denna form används på den sista frågan för att få några 

svar på vad eleverna själva känner inför ämnet historia. Även kunskapsfrågorna kräver att de 

svarande själva skriver sina svar. På övriga frågor används den strukturerade formen för att 

enkelt ge lättredovisade svar på de frågor undersökningen behöver svar på.  

Gällande enkätens utformning finns mängder av förslag om hur den skall utformas i 

litteraturen. I Jan Trosts Enkätboken diskuteras det till och med huruvida man eller kvinna ska 

stå först i en fråga om den svarandes kön.
10

 För ordningens skull kan det konstateras att i 

denna enkät skrivs kvinna före man helt enkelt för att k kommer före m i alfabetet. Enkäten 

som instrument är ett svårbemästrat sådant och kräver en mycket god känsla för 

frågeställningar och tolkningar av svaren. I enkäten i detta arbete finns tydliga exempel på 

frågor som kan tänkas ha ställts på fel sätt och en del frågor som skulle behövts ställas har inte 

varit en del av enkäten alls, detta är ett resultat av undersökarens orutin i användandet och 

skapandet av enkäter.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Stukát sid 43 

9
 Ibid sid 44 

10
 Trost sid 68-69 
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TIDIGARE FORSKNING: 

Med tidigare forskning avses arbeten som på något sätt liknar detta avseende tankar kring 

historiemedvetande. Historiemedvetande är som förklaras senare i arbetet ett mycket brett 

begrepp och de arbeten och böcker som på något sätt behandlar begreppet är i det närmaste 

oöverskådligt. Ett arbete som ligger mycket nära detta i utformning och genomförande är ett 

examensarbete i didaktik från Högskolan i Kristianstad av Christian Fegler och Lars Nilsson 

”En undersökning av elevers historiemedvetande” från 2006. De undersöker likt detta arbete 

var eleverna får sitt historiemedvetande från. Deras arbete är dock fokuserat mot ett program 

där eleverna läser historia obligatoriskt.  

Ett annat arbete som varit till hjälp är Carina Renanders licentiatavhandling ”Förförande 

fiktion eller historieförmedling?” från 2007. I avhandlingen arbetar Renander med Arn-serien 

utifrån begreppet historiemedvetande. Genom att använda Jan Guillous böcker om den fiktive 

tempelriddaren Arn i historieundervisningen så kan läraren enligt Renander väcka elevernas 

intresse och på så sätt få ingångar till lärande hos dem. Renander visar i sin avhandling hur 

huvudpersonernas historiemedvetande förändras av de intryck de får under historiens gång. På 

samma sätt menar Renander att lärare kan påverka elevers historiemedvetande, genom att 

diskutera de intryck de får som formar deras historiemedvetande. 

Sture Långström har författat studien ”Ungdomar tycker om historia och politik – en studie i 

pedagogiskt arbete”. Denna studie syftar även den till att undersöka elevernas 

historiemedvetande, i enkätundersökningar genomförda 1995 bland elever i årskurs 9 (829st) 

och 2000 bland gymnasieelever och årskurs 9 (646st åk 9 och 592 gymnasieelever) 

Långströms enkät är mycket avancerad och består i inte mindre än 50 frågor. Även i 

Långströms undersökning undersöks bara elever som läser historia. 75 % av eleverna läser på 

Samhällsprogrammet, 25 % på naturvetenskapliga programmet och 5 % på de estetiska 

programmen.
11

 Ett intressant resultat i Långströms studie visar att 68 % i åk 9 och 89 % av 

gymnasieeleverna svarar jakande på påståendet i Långströms enkät som lyder: ”Visar 

bakgrunden till nuet och förklarar nutida problem”.
12

 Senare i studien visas att eleverna helst 

möter historien i form av filmer på bio eller faktaprogram på TV.
13

 Läroböcker är det minst 

populära sättet att möta historia. Långströms studie är välgjord och lyfter fram många 

intressanta svar.  

Det finns många liknande studier men de undersöker enkom de elever som redan läser historia 

som ett obligatoriskt ämne. Att undersöka de som läser historia enbart som valbart ämne har 

inte gjorts i samma utsträckning om alls.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Långström sid. 20 
12

 Ibid sid. 43 
13

 Ibid sid. 49 
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TEORI: 

För att kunna tydliggöra var och hur eleverna präglas av historia i sin tillvaro både i och 

utanför skolan krävs ett kompatibelt begrepp, valet föll på historiemedvetande. Ett begrepp 

som utvecklats under de senaste årtiondena och har tagit frontposition i den historiedidaktiska 

diskussionen. När man läser den inhiberade kursplanen för historia i GY07 som alliansen 

stoppade för att arbeta fram det som idag är förslaget GY09 finner man följande: 

Ämnet Historia skall utveckla elevens historiemedvetande genom att både i det 

korta och i det långa perspektivet skapa sammanhang och bakgrund för 

individer, grupper och samhällen. Studierna fördjupar förståelsen av villkor, 

skeenden och företeelser över tid och i rum, i såväl vardagsliv som politik, samt 

visar och klarlägger hur olika krafter påverkar samhällen och människor.
14

  

 

Historiemedvetande: 

Begreppet historiemedvetande används på många olika sätt för att klargöra vilken form av 

begreppet som kommer användas i detta arbete redovisas de olika formerna. Vidare pekas den 

begreppstolkning som kommer användas i detta arbete ut. Den danske historiedidaktikern 

Bernard Eric Jensen utreder begreppet i boken Historiedidaktik från 1997 där konstaterar 

Jensen omgående att betydelsen av didaktiska begrepp förändrats.
15

 Jensen konstaterar också 

att historiedidaktiken fått en ny rotationspunkt och med det menas att historiedidaktiken fått 

en kärna att fokusera på. Denna rotationspunkt är begreppet historiemedvetande. Skolan har 

inte längre ett monopol på historieförmedlingen och historiedidaktiker upptäcker att eleverna i 

större utsträckning får sitt historiemedvetande i andra sammanhang än i skolmiljön. Via 

exempelvis historieturism, TV, multimedia, böcker och engagemang i diverse olika rörelser 

erhåller individer sitt historiemedvetande. Jensen menar att det är viktigt att skolans 

historieundervisning tar vara på och hänsyn till den ”historia utanför skolan” som han kallar 

den. Om man inte gör detta riskerar den kunskap skolan förmedlar att upplevas som förlegad 

av eleverna. Vidare påpekar Jensen att skolans historieutbildning måste innebära en mer reell 

kunskap som är applicerbar på deras vardag.
16

 Begreppet historiemedvetande har haft mycket 

stort inflytande på den svenska historiedidaktiken och det märks inte minst på att begreppet 

används i kursplaner för historia.  Begreppet kan dock som tidigare påpekas användas på 

många olika sätt och har under sin existens förändrats. Detta arbete avser inte att redogöra för 

begreppets förändring från 1970-talet då det först började användas till idag då det i sig själv 

är tillräckligt för ett gediget författarskap. Det behövs dock ett klargörande av begreppet. 

Jensen konstaterar fyra olika definitioner i en artikel som en tysk didaktiker vid namn Karl-

Ernst Jeismann skrivit.
17

 Dessa definitioner redovisar Jensen i sin text så här: 

[1.] Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla 

människor och alla inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i 

tid, det vill säga de har en härkomst och en framtid och utgör inte något som är 

stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar. 

[2.] Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det 

förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden. 

[3.] Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och 

uppfattning. 

                                                           
14

 http://historielararnas.se/index.php?page_id=14 
15

 Karlegärd och Karlsson sid. 49 

16
 Karlegärd och Karlsson sid.49 

17
 Ibid. sid. 51 
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[4.] Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på 

emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig 

beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga samhällen.
18

  

 

Man ser här tydligt att historiemedvetande inte är ett enhetligt begrepp. Jensen hänvisar till att 

skillnaden i var begreppen tar avstamp i för grund. Den tredje definitionen kommer från 

kunskapsteori medan den fjärde finner sin grund i sociologi, allt detta enligt Jensen.
19

 Han 

konstaterar vidare att historiedidaktiken blir olika beroende på vilken definition av begreppet 

man använder samt att han inte är helt övertygad huruvida definitionerna går att kombinera 

eller om de rentav är motstridiga, för detta krävs mer forskning menar han. Jensen själv väljer 

den andra definitionen och det är den formen jag själv lärt mig under min egen utbildning. 

Den första definitionen menar Jensen ligger närmare det man kallar historiskt medvetande ett 

annat begrepp än historiemedvetande om än besläktat. Den andra definitionen inkluderar tre 

sätt att se på historia, dåtid, nutid och framtid. Detta skiljer sig från den gängse synen att 

historia bara behandlar dåtid.  

Personligen menar jag att man måste ha en kunskap om sin historia för att veta vart man är 

och för att ana vart man är på väg.  Jensen menar att om man tolkar definitionen för 

bokstavligt så innebär det att definitionen blir för bred då ingen av de tre tidsbegreppen 

utpekas som viktigare än andra. På olika sätt har detta problem tacklats ett sätt har varit att 

just tilldela ett av tidsbegreppen större vikt, nämligen dåtid. Jensen själv har försökt avgränsa 

begreppet till att vara ett delbegrepp av tidsmedvetande.  

Det finns en fara att begreppet historiemedvetande används endast för att rättfärdiga 

skolämnet historia. Man måste som historiedidaktiker tänka längre än så, ämnet måste vara av 

nytta för samhället hellre än tvärt om. Jensen förklarar det såhär: 

I så fall kan man peka på att historiemedvetande skall ses som ett integrerat 

element i människors identitet, vetande och handlingar. Innebörden av detta 

resonemang blir att man inte kan förstå eller förklara människors handlingar 

utan att ta hänsyn till deras historiemedvetande. Och detta förhållande gäller 

oavsett om det gäller handlingar i dåtid, nutid eller framtid. Historiemedvetande 

kopplas därmed till ett samhällsteoretiskt grundförhållande: både som individer 

och som kollektiv är människor skapade av historia och skapare av historia. 

Ramen är här inte ämneslogisk, utan samhällsteoretisk. Historiemedvetandes 

tillgänglighet blir följaktligen inte strukturerat av ett ämnes behov av att hävda 

sin egenart och självständighet. I stället är det en teori om historiemedvetandets 

samhälleliga funktioner som är styrande. Historiemedvetandet skall därför 

betraktas och behandlas som ett led i en allmän handlings- och samhällsteori.
20

 

 

Jensen förespråkar en bokstavlig tolkning av begreppet historiemedvetenhet och menar att det 

är ett samspel mellan människors dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan. Inget 

av dessa tre tidsbegrepp har en högre rang än något annat av dem. I denna form av 

historiedidaktik skiljer man på historiemedvetande och historiskt medvetande där den senare 

kan anses vara en speciell form av historiemedvetande. Jensen säger vidare: ”Att skilja på 

mellan historiemedvetande och historiskt medvetande har dessutom fördelen att utvecklingen 

av historiskt medvetande kan bli ett mål för skolans undervisning”
21

 Jensen lyfter ut många 

                                                           
18

 Ibid sid. 51 
19

 Ibid sid. 52 
20

 Karlegärd och Karlsson sid. 57 
21

 Ibid sid. 59 
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begrepp och infogar dem sedan som delar av historiemedvetandet. Alltså är historiesyn och 

historiskt medvetande en del av historiemedvetandet som i sin tur är en del i tidsmedvetandet. 

I boken förklarar Jensen detta med en modell som ser ut så här: 

 

 

Bild 1: Jensens modell. 

 

Jensen förklarar begreppen: 

Tidsmedvetande = alla former av medvetande om förhållandet mellan dåtid, 

nutid och framtid. 

Historiemedvetande = alla former av medvetande som berör processförhållandet 

mellan dåtid, nutid och framtid och där processerna betraktas som betingade 

eller framkallade av människors handlingar, det vill säga samspelet mellan 

dåtidstolkning <----> nutidsförståelse <----> framtidsförväntan. 

Historiskt medvetande = alla medvetanden där medvetenheten om att man själv 

är en produkt av historien och att alla historiska förändringar är oundvikliga 

utgör det dominerande momentet, det vill säga historicitet 

Historiesyn = alla former av genomarbetat och genomstrukturerat 

historiemedvetande, det vill säga helhetsuppfattning
22 

 

Det är dessa definitioner av begreppen som används i detta arbete och i tolkningen av 

enkäten. Begreppets inmarsch i historiedidaktiken har gjort att det som Jensen kallar ”historia 

utanför skolan” fått en större plats. Skolan lär ut historia men elevernas historiemedvetenhet 

formas i allt de gör även utanför skolan. Man ser även tydligt begreppens genomslagskraft när 

man läser kursplaner för historia oavsett stadium, överallt ser man begreppen 

historiemedvetande, historiesyn och historiskt medvetande om än i omskriven form. För att ta 

ett exempel kan man i kursplanen för Historia A på Högskolan i Gävle kan man läsa i syftet: 

Syfte 

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper om olika historiska epoker och 

förändringsprocesser och orientera deltagarna om olika källor och 

kunskapsvägar samt utveckla deras förmåga till kritisk granskning av dessa. 

Dessutom skall deltagarna få kunskap om olika teoretiska och metodiska 

riktningar inom historieforskningen samt om historieämnets egen historia som 

ett led i att utveckla en egen historiesyn. Deltagarnas nyfikenhet och förmåga att 

ställa frågor till ett historiskt material samt att pröva dessa 

                                                           
22

 Karlegärd och Karlsson sid. 59-60 
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frågor i en egen undersökning skall utvecklas
23 

 

Och i kursplanen för Historia A på gymnasiet finner man i målbeskrivningen följande: 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen  

förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp 

kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom 

historiska förändringsprocesser kunna beskriva det historiska skeendet utifrån 

olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet 

kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv 

kunna formulera sina tankar i historiska frågor. 
24

 

 

Det är alldeles uppenbart vilket genomslag den historiedidaktiska debatten de senaste åren 

och de begreppsdefinitioner som tidigare redovisats har haft i de svenska kursplanerna 

eftersom begreppen nu syns i styrdokumenten. Det går att se viljan att belysa sammanhanget 

mellan dåtid, nutid och framtid, själva grunden i definitionen av historiemedvetande enligt 

Jensen. Det återstår att se om GY09 kommer innehålla tydliga referenser till begreppen men 

det är högst troligt.  

Människan anses vara både skapare och skapade av historia och historiemedvetandet är en 

integral del av individen. Som tidigare påpekades är historia utanför skolan ett mer och mer 

vanligt begrepp och det är här individer finner en stor del av sitt historiemedvetande. Jensen 

menar att individen skapar sitt historiemedvetande oavsett om skolan lär individen historia, 

”… människor kan inte leva och verka utan historiemedvetande, men de kan mycket väl 

fungera och klara sig utan historieundervisning.”
25

 Ett påstående som Jensen gör här kan 

antagligen kännas provocerande för en historielärare, det gjorde det för mig till en början, 

men det är snarare så att det ligger en utmaning i påståendet. Utmaningen är att lyfta 

historieundervisningen så den hamnar mer i fas med studenternas intryck från omvärlden, det 

vill säga det som formar deras historiemedvetande. För att intressera studenterna måste 

historieundervisningen kännas relevant för studenten annars riskerar den att mötas av 

likgiltighet.
26

 Man måste få eleverna att förstå att historia inte bara är tidigare händelser utan 

att de själva är en produkt och en del av dessa processer.  

Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet och har i boken ”Historien 

är nu” författat kapitlet ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” där han beskriver 

historiemedvetande så här: ” 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 specifik framtida utveckling.”
27

 Detta är samma definition 

som går att se hos Jensen om än med annat ordval. Karlsson pekar även på att historien inte 

kan förstås enbart utifrån att lära sig om det förflutna. Man måste också förhålla sig till den tid 

man själv lever i och utgår ifrån.
28

  

                                                           
23

 http://www.hig.se/hs-inst/historia/Kursplaner/VT07/5hi25ahistoriav07.pdf 
24

 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI1201%20-%20Historia%20A 
25

 Karlegärd och Karlsson sid. 71 
26

 Karlegärd och Karlsson sid. 71 
27

 Karlsson och Zander sid. 45 
28

 Ibid sid. 47 
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I sin licentiatavhandling ”Förförande fiktion eller historieförmedling?” visar Carina Renander 

hur man kan använda Jan Guillous böcker om den svenske tempelriddaren Arn i utbildningen 

för att utveckla studenternas historiemedvetande. Genom att dela upp Guillous romaner 

åskådliggör Renander för studenterna tiden då Arn skulle ha levat ur olika perspektiv. 

Renander visar tiden ur ett genusperspektiv, synen på korstågen, synen på lag och rätt och ur 

ett mångkulturellt perspektiv. Alla dessa uppdelningar syftar till att utveckla studenternas 

historiemedvetande ur de olika perspektiv Renander erbjuder.  

I boken ”Ut med historien” får sju historiker komma till tals om historieundervisningens 

uppgifter i dagsläget samt hur de tror framtiden kommer se ut. Boken som sådan börjar 

kännas något omodern, den upplaga jag har är tryckt 1995. Det man kan ana i boken är att en 

del av historikerna tycks ha den uppfattningen att de olika producenterna av 

historiemedvetande konkurrerar med varandra och inte som man kan utläsa av nyare böcker 

att de lever i symbios. Redan i början av boken konstaterar Professorn vid Lunds universitet 

Kim Solomon att: ”historisk forskning får inte överlämna det till masskulturen att forma 

människors historiemedvetande…”
29

 Någon förklaring till vad som menas med masskultur får 

man inte. Hans De Geer påvisar samma konkurrenssituation när han säger att: ”Historien 

konkurrerar med litteraturen och annan fiction, när det gäller att producera det moderna 

samhällets uttrycksfulla metaforer och myter.”
30

 Carl-Axel Gemzell drar tankarna kring de 

övriga producenterna ännu mer mot att de fungerar i någon form av motsatsförhållande. 

Gemzell skriver: ”Trots sina begränsningar är undervisningen ett av de få korrektiv vi har mot 

modern underhållningsindustri och dess exploatering, särskilt av ungdomen och fritiden.”
31

 

Visst är det så att film och TV inte alla gånger förmedlar en vetenskapligt korrekt bild av 

historien och att det till viss del ligger på skolans sfär att korrigera faktafel hos elever som tar 

en film för sanning. Där ligger skolans uppgift att fostra kritiskt tänkande individer, filmen är 

oavsett sanningshalten i den en god ingång till en nyttig diskussion med studenterna. Jan 

Thavenius konstaterar i boken ”Liv och historia” att: ”Skolkunskaper i bästa mening står inte i 

motsättning till livserfarenheter. Det är skolan som skapar en motsättning mellan dem.”
32

 

Tom Ericsson konstaterar dock i samma bok att eleverna kan få mycket historisk kunskap av 

att läsa böcker av exempelvis Victor Hugo eller Charles Dickens samt att historiska kunskaper 

kan hämtas från andra konstformer som exempelvis musik.
33

 Ericssons tankar ligger närmare 

vad man kan läsa i nyare böcker och som jag valt att se på begreppet historiemedvetande. Ser 

man bara problemen missar man lösningarna.  

Historiesyn 

Ett annat begrepp som används flitigt i den historiedidaktiska debatten är historiesyn. Även 

detta begrepp bör förklaras. Magnus Hermansson Adler är universitetslektor vid universitetet i 

Jönköping och har skrivit boken Historieundervisningens byggstenar. I boken tar han upp 

termen historisk identitet och för mig ligger det begreppet mycket nära historiemedvetande 

men med större fokus på individen som lär sig. Adler beskriver det så här: 

När eleven arbetar sig igenom historien utvecklar eleven en uppfattning om sig 

själv och sin egen förmåga till att förstå och lösa problemen i anslutning till 

historien. Vi antar då att ju mer eleven lär sig om sin egen historia, desto lättare 

har eleven att utveckla en historisk identitet. Den historiska identiteten kan dels 

                                                           
29

 Edgren och Österberg sid. 11 
30

 Ibid sid. 37 
31

 Ibid sid. 71 
32

 Thavenius sid. 69 
33

 Edgren och Österberg sid. 51 
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beskrivas som den självuppfattning vi har om varför vi blivit den person vi är. 

Dels innehåller begreppet historisk identitet en kognitiv förmåga hos oss att 

kunna identifiera samband i vår egen historia för att kunna förstå och påverka 

denna.
34

 

 

Fokus ligger i citatet också på lärande i skolan och inte som inom historiemedvetandet på en 

helhetsbild. För min del skulle jag gärna se en sammansmältning av dessa begrepp. Ett annat 

begrepp som Hermansson Adler beskriver närmare är det tidigare nämnda historiesyn. Med 

historiesyn menas kunskap om vilka aktörer som rör sig i historien samt om det finns någon 

mening i historiens förlopp.
35

 I en diktatur brukar historiesynen ligga fast, eleverna ska lära 

sig och förstå historia på ett sätt som staten vill medan man i en demokrati så är historiesynen 

mer lösflytande och flexibel. I exempelvis svenska kursplaner betonar man vikten av att 

belysa historien ur olika perspektiv just för att ge en mer komplett historiesyn.  

 

Historielöshet 

I inledningen till detta arbete nämndes att historielöshet är något som är potentiellt farligt 

både för individen och för samhället i stort. Hermansson Adler gör samma konstaterande i sin 

bok där han säger följande. ”Den som har kunskap har därmed också makt att kunna påverka. 

Mot denna bakgrund kan historielösheten på sikt bli ett hot mot det demokratiska 

samhället.”
36

 Peter Englund å sin sida menar att även om han tror att historielösheten är 

överdriven så kan det ligga något i påståendet att svenskarna är dåliga på historia generellt.
37

 

Hermansson Adler menar också att: ”Samtidigt bidrar historielösheten bland våra elever till 

att urholka deras identitetsutveckling, för det är ju bara det som hänt som individen kan 

relatera till i sin beskrivning av sig själv.”
38

 Jan Thavenius beskriver historielösheten i boken 

”Liv och historia” så här: ”En kultur utan historia (=det förflutna) är som en människa utan 

minne, brukar man säga. Det är ingen dålig liknelse. Människan behöver sitt minne och 

kulturen sin historia. Men man kan även likna en kultur utan historia (=framtid) vid en 

människa utan hopp.”
39
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HISTORIEDIDAKTIK 

Historiedidaktikens mål är att knyta samman den vetenskapliga grenen historia med 

skolämnet historia för att skapa ett skolämne som ger eleverna de kunskaper som samhället i 

stort anser nödvändiga. Med historiedidaktikens hjälp byggs broarna mellan vetenskap och 

ämneskunskap. Detta hävdar Klas-Göran Karlsson som också konstaterar att Sverige tappat 

mark gentemot våra grannländer i boken Historiedidaktiska utmaningar.
40

 Detta leder 

naturligtvis i förlängningen till att ämnet historia inte heller utvecklas och det i sin tur gör det 

svårare för lärare att motivera varför ämnet läses i skolan. Historia är inte ett ämne vars 

kunskap är satt i sten, många gånger revideras det som etablissemanget tagit för sanning och 

vikten av en levande diskussion i relationen forskare – lärare och i relationen lärare- student 

om dessa förändringar av etablerad fakta är icke att underskatta.  

I relationen mellan lärare och studenter kan ibland konflikter uppstå mellan lärare som hävdar 

en sanning utifrån det denne fått lära sig och elever som har ett historiemedvetande som går 

stick i stäv med etablerad kanon. I licentiatuppsatsen Elevens egen historia och skolans 

historieundervisning så under söker Igor Potapenko elever från forna Jugoslaviens 

historiemedvetande och identitet. Ungdomarnas egen historia och deras erfarenheter kan 

ibland komma i konflikt med det som är etablerad historia samt att det som anses viktigt för 

eleven. Det går att spekulera i att det kan tänkas vara jobbigt för en elev att höra att hans 

etniska grupp mördades av en annan eller för all del mördade en annan etnisk grupp under ett 

lektionstillfälle. Detta lyfter ofelbart frågan om hur alla elever kan få möta historieämnet på 

sina egna premisser oavsett etnisk tillhörighet. Detta är bara ett av de nya utmaningar som det 

multikulturella Sverige ger lärarkåren, om då den historiedidaktiska forskningen i landet är 

eftersatt så fråntas läraren potentiellt värdefulla verktyg i sin yrkesroll. I Potapenkos uppsats 

kan man notera att många av eleverna slits mellan två identiteter.
41

 Ämnet i historia kan i 

dessa fall fungera som en del i processen att skapa trygghet för dessa elever att ha rötterna 

både i sitt förra hemland och sitt nya. 

I boken Kulturen som språngbräda finner står att läsa hur elevernas kulturella bakgrund kan 

användas som en tillgång. Underlaget är främst inhämtat i norra Norrland och den samiska 

kulturen i samspel med den svenska. Liksom Potapenko ser Jernström och Johansson barnens 

olika bakgrund som en extra dimension och utmaning för pedagogen: 

Successivt växte tanken starkare, att barnens kulturella bakgrund ofta var en 

outnyttjad resurs i pedagogiska sammanhang. När prov av olika slag hade visat 

att barn med vissa kulturella bakgrunder klarade sig sämre än andra barn, hade 

detta tagits som intäkt för att problemen låg hos barnen och deras bakgrund. För 

mig var sådana resultat snarare tecken på något annat. Jag ville vända på 

förklaringsgrunden på så sätt, att man i stället försöka se att problemen låg hos 

skolan, som inte förmådde ta tillvara barnens bakgrund i pedagogiska 

sammanhang.
42

 

Denna studie är inte enbart historiedidaktisk men erbjuder värdefulla didaktiska insikter 

likväl. I studien understryks vikten av att: ”historiskt förankra nutiden för att kunna använda 

den som utgångspunkt för att se framåt.
43

 Lärdomarna av dessa tidigare arbeten hade varit 

nyttiga att ha innan denna studie påbörjades. 

  

                                                           
40

 Hansson, Historiedidaktiska utmaningar Sid. 12 
41

 Potapenko, Elevens egen historia och skolans undervisning Sid. 82 
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ENKÄTRESULTAT 

Grupp 1.  

Elever som går första året på gymnasiet totalt 29 elever varav 22 kvinnor och 7 män. Av dessa 

uppger 2 att de läst historia under sin gymnasietid.  

Grupp 2. 

Elever som går tredje året på gymnasiet totalt 36 elever varav 25 kvinnor och 11 män. Av 

dessa uppger 23 att de läst historia under sin gymnasietid. 

 

Fråga 4. ”Jag tycker att historia bör vara ett kärnämne så att alla som läser på 

gymnasiet får läsa det” så är syftet med frågan att helt enkelt få en känsla för elevernas 

inställning för ämnet som sådant samt huruvida de anser att det bör vara ett kärnämne.  

Tabell 1: Antal positiva svar till historia som kärnämne. 

 Totalt: Kvinnor: Män: 

Grupp 1.  Ja 8st, 28 % Ja 4st, 18 % Ja 4st, 57 % 

Grupp 2. Ja 23st, 64 % Ja 15st, 60 % Ja 8st, 73 % 

 

Resultatet av frågan visar att de som läst historia är mer positiva till ämnet än de som ännu 

inte fått chansen samt att kvinnor är mer negativa än män till historia som kärnämne. 

Problematiken med att det är så få män som läser på Barn och Fritidsprogrammet är att varje 

svar tilldelas ett högre värde i resultatet men att det som i grupp 1 är lika många män som 

kvinnor i mängd som vill ha historia som kärnämne visar att ämnet är populärare hos den 

manliga delen av eleverna.  

Det faktum att de elever som faktiskt haft möjligheten att läsa historia är så markant mycket 

mer positiva till ämnet tolkas som att ämnet ännu inte förklarat sig för grupp 1, de tycks helt 

enkelt skeptiska inför vad som för dem är mer okänt. Vad går då konkret att utläsa av svaren 

på denna fråga? Jo, männen är mer positiva till ämnet än kvinnorna och att eleverna blir mer 

positiva till ämnet generellt sett när de haft tillgång till det.    
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Fråga 5 ”Jag tycker min historiekunskap är:” här är syftet att se hur eleverna själva ser på 

sin historiekunskap, detta för att sedan kunna ställa dem i relation till svaren på faktafrågorna 

som kom efter. Det som är anmärkningsvärt här är att ingen av männen anser sig ha dåliga 

eller mycket dåliga kunskaper medan kvinnorna till ganska stor del anser sig ha bristande 

kunskaper i historia. Stora delar av männen i undersökningen menar att de har ganska bra 

kunskaper.  

Figur 2, Grupp 1 

 

Figur 3, Grupp 2 
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Fråga 6 ”Historia är ett svårt ämne” här vill undersökningen få svar på om ämnet uppfattas 

som svårt av eleverna noterbart här är att grupp 2 där fler har läst historia i större uppfattar 

ämnet som svårt i mycket större utsträckning än grupp 1 som i sin tur anser ämnet vara lätt i 

större utsträckning. Känslan av att ämnet är svårt som är tydlig överallt utom hos männen i 

grupp 1 kan eventuellt härledas till känslan av okunskap. Ska fråga 5 och 6 tolkas tillsammans 

kan det sammanfattas som att eleverna uppfattar det som om ämnet är svårt men de har goda 

kunskaper i det.  

Figur 4, Grupp 1 

 

Figur 5, Grupp 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Fråga 7 ”Historia är intressant” här undersöks elevernas syn på ämnet. Noterbart här är att 

grupp 2 där fler läst historia i större utsträckning finner ämnet intressant. Skillnaden mellan 

män och kvinnor är markant i båda grupper. Där dubbla svar angetts har det i vissa fall stått en 

kommentar i marginalerna som exempelvis ”Det kan vara det” eller ”Det beror på läraren”. 

Intresset för historia tycks dock vara stort och elevernas intresse är en tillgång som inte får 

underskattas. Har man som lärare detta så finns en grundplåt att bygga på. Just lärarens roll i 

att göra ämnet intressant är mycket intressant i sig och i England rasar en debatt om hur man 

ska ändra lärarens roll och om man bör avskeda lärare som är tråkiga.
44

 

 

Figur 6, Grupp 1 

 

Figur 7, Grupp 2 
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Fråga 8 ”Rangordna de tre källor (1-3) du idag får dina historiska kunskaper där 1 är 

den viktigaste” Syftet är att se var de får sitt historiemedvetande från, skola, film och TV 

dominerar men de övriga svaren är varken ointressanta eller obetydliga. Att 7 % av eleverna i 

de båda grupperna får sina kunskaper från historiska böcker tyder på ett genuint intresse för 

ämnet. 5 % av eleverna i grupp 2 får sina intryck från datorspel detta bör innebära att en större 

del av eleverna spelar datorspel överhuvudtaget en ingång för lärande för den uppmärksamme 

läraren.  

 

Figur 8.     

 

  

Det är här lärarna kan finna de kreativa ingångarna till lärande hos eleverna. Vet man som 

lärare vad som är populärt i elevernas privata sfär i allt från musik till TV, film, böcker eller 

datorspel så är oerhört mycket vunnet i kampen om elevernas uppmärksamhet. Eleverna 

liksom de flesta andra påverkas dagligen av mediala eller kulturella svängningar och nyheter 

som påverkar historiemedvetandet. Har lärarkåren fingret på pulsen där får den mycket gratis 

i yrkesutövningen. Mängden möjliga exempel för att nå eleverna är oöverskådlig men några 

av dem är att använda exempelvis TV serier som Rome eller Band of Brothers, filmer som 

Gladiator, Schindlers List eller Pearl Harbor. Datorspel som Medal of Honour eller Medieval 

serierna kan även dem vara behjälpliga. Man kan naturligtvis även använda böcker så som 

Carina Renander gör i sin avhandling med Arntrilogin. Alla dessa ger goda exempel till 

konkretiseringar och ingångar till historiemedvetandet. 
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Fråga 9 ”Rangordna dessa ämnen från 1 till 9 där 1 är det viktigaste ämnet enligt dig.” 
Här redovisas enbart visa hur studenterna rangordnat historieämnet då allt annat man kan 

utläsa av frågan är helt betydelselöst för den här undersökningen. Noterbart här är att historia 

hamnar i mittenskiktet generellt sett. Det kan även noteras att spridningen i rankingen antyder 

att ämnet historia är svårplacerat för eleverna.  

 

Figur 9 

 

 

Fråga 10 innebar att eleverna skulle förklara 5 ord, dessa var: Förintelsen, 

Kristallnatten, Gulag, Berlinmuren och Kalla kriget”. I frågeställningen krävdes inga 

avancerade svar på Förintelsen men svar som ”man dödade judar” eller på Kalla kriget som 

”Ett kallt krig” kom att anses som otillfredsställande svar då de var för enkla. Syftet med 

frågan är att få grepp om elevernas kunskap och se om en eventuell okunskap är mätbar för att 

relatera den till det som kallas historielöshet.  

Tabell 2 

Fråga: Korrekta svar grupp 1 (29st).  Korrekta svar grupp 2 (36st). 

Förintelsen: 8st, 28 % rätt 10st, 28 % rätt 

Kristallnatten: 3st, 10 % rätt 4st, 11 % rätt 

Gulag: 0st, 0 % rätt 2st, 5 % rätt 

Berlinmuren:  2st, 7 % rätt  3st, 8 % rätt 

Kalla Kriget: 1st, 3 % rätt 6st, 17 % rätt 

 

Hade dessa resultat varit en del av en större utredning med fler elever hade det tveklöst blivit 

en nationell nyhet av samma storlek som den demoskopundersökning som visade att få 

svenska elever visste vad Gulag var. Resultatet är inte tillfredsställande sett ur 

folkbildningssynpunkt. Valet av begrepp föll på dessa då de av undersökaren ansågs vara av 
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sådan vikt att de bör vara allmän kunskap. Att just Gulag valdes var för att se om resultaten 

från demoskopundersökningen liknade de i denna undersökning svaret var dock i detta fall än 

mer nedslående. Det är tveklöst så att det råder en generell okunskap hos eleverna kring dessa 

begrepp och ska man relatera detta till vad politiker och historiker menat att detta innebär en 

fara för samhället kräver resultat som dessa en motsvarande reaktion från etablissemanget. 

 

Fråga 11 var ”Adolf Hitler var Tysklands ledare under Andra världskriget, hur fick han 

makten?” Det korrekta svaret är genom fria val. Syftet med denna fråga var detsamma som 

föregående fråga, att se om det finns någon mätbar okunskap. 

Figur 10. 

 

 

Det som syns här är att omkring hälften av eleverna i de båda grupperna vet hur Hitler fick 

makten. Det faktum att Hitler kom till makten genom att utnyttja demokratin är en viktig 

lärdom för eleverna och samhället i stort.  
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REDOVISNING AV FRÅGA 12 

Fråga 12 löd som följer: ”Är Historia viktigt? Har man någon nytta av det? Hur ser du på 

Historia? Skriv ned dina tankar om ämnet.” De svar som erhölls fick var många och en del har 

valts ut för att de helt enkelt hade en viss kvalité eller andra egenskaper som gjorde dem 

värdefulla för arbetet. Citaten är avskrifter från enkäterna eventuella stavfel rättas ej. Syftet är 

att visa elevernas historiesyn och historiemedvetenhet med elevernas egna ord. Vissa av 

citaten kommenteras medan andra får stå fria från kommentarer och öppna för tolkning av 

läsaren själv. Citaten numreras för att lättare kunna refereras till. Historiemedvetande 

synliggörs i citaten oavsett om de är positiva, tvetydiga eller negativa. Alla tankar kring och 

om ämnet historia påvisar historiemedvetande. Oavsett om individen säger att han eller hon 

hatar eller älskar historia visar reflektionen på historiemedvetande. Av de totalt 65 svarande 

eleverna så svarade 35 av dem på den tolfte frågan. 

Exempel på positiva citat 19 av totalt 35: 

Kvinna Grupp 1: 

”Ja, historia är oerhört viktigt! Om vi inte hade kunskapen om Förintelsen skulle den nog 

kunna hända igen! Lika med alla olika krig. Utan kunskap skulle all världens misstag hända 

om igen, utan tvekan! 

Historia är intressant och kommer alltid vara aktuellt! Det finns så mycket dagens ungdomar 

och vuxna inte vet något om. Kunskap folk lär veta!” 

Kvinna Grupp 2: 

”Historia är ett bra ämne att ha betyg i men ju bättre läraren är desto intressantare blir det, och 

ju bättre läraren är så tror jag att fler skulle vilja läsa historia.” 

Man Grupp 2: 

”Historia är viktigt absolut. Enligt mig känner man sig löjligt lite allmänbildad om man har 

stora bristande kunskaper i historia. Historia är mycket intressant jämfört med många andra 

ämnen. Dock så är det svårt och tufft” 

Kommentarer kring de positiva citaten: 

Här syns både tankar på vad kunskapen om historia för med sig i form av respekten för 

individer med annorlunda bakgrund samt att man tydligt kan se hur tankar kring forntid, nutid 

och framtid formats hos eleverna. Det finns ett intresse här att jobba med och svaren visar att 

eleverna tänker efter i sina svar. Här finns en stor potential som i hänseende till faktafrågorna 

tycks outnyttjad. Någonstans tycks skolväsendet ha svikit dessa elevers intresse då de 

uppenbarligen uppvisar en påtaglig okunskap. 

Tvetydiga citat 13 av totalt 35: 

Kvinna Grupp 1: 

”Historia kan vara både roligt och astråkit beror mycket på hur läraren lär ut!” 
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Kvinna Grupp 1: 

”Jag tycker inte historia är jätteviktigt. Man kanske ska ha lite kunskap om förr men vi är nu i 

dagens läge och jag förstår inte varför man ska kunna så mycket om vad som hände förut. Jag 

tycker man ska bli undervisad i historia, måtligt!” 

Kvinna Grupp 1: 

”Ja historia är säkert viktigt, men jag hatar det.” 

Kommentarer kring de tvetydiga citaten: 

Det som står ut bland de citat som kategoriseras som tvetydiga är att många tycks inse att 

ämnet som sådant är av vikt men att det helt enkelt inte lyckats intressera dem. Lärarens roll 

nämns också i ett antal citat och det går inte att bortse från att läraren gör ämnet levande. Kan 

läraren sin sak finner denne de ingångar som beskrivits tidigare i undersökningen. Vikten av 

att lärare tillvaratar allt som gör ämnet levande för eleverna kan inte understrykas nog. 

Negativa citat 3 av totalt 35: 

33. Kvinna Grupp 1: 

”Jag tycker att det är ganska tråkigt, och de har inte så stor betydelse.” 

34. Kvinna Grupp 2: 

Jag tycker inte att historia är viktigt. Nej man lever i nuet och inte i dået, helt ointressant. Hur 

ser jag på historia? Värdelöst och har aldrig förstått det. Orkar inte skriva ned alla negativa 

tankar så skriver alla positiva = INGA!” 

35. Kvinna Grupp 2: 

”Historia är inte viktigt. Man har ingen nytta av det. Det är tråkigt och helt ointressant.” 

Kommentarer kring de negativa citaten: 

De rakt av negativa citaten är försvinnande få men på intet sätt oviktiga. Det är rimligtvis i 

denna grupp man finner de största svårigheterna att nå fram till eleverna. Därför kan det vara 

bra att inför varje nystart i historia spendera en lektion på att förklara för eleverna varför de 

läser ämnet. Det är tydligt både i den tvetydiga liksom den negativa gruppen att något svar på 

det inte erbjudits dem. Där krävs en dialog mellan lärare och elever där läraren motiverar 

ämnets syfte och existensberättigande. 
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RESULTAT OCH DISKUSSION 

Enkäten 

Vilka slutsatser kan man då dra av resultaten av enkäten? Det jag menar är det absolut 

viktigaste är det faktum att det finns ett grundintresse för ämnet hos eleverna, det är verkligen 

något att ta tillvara på. Sedan måste man visa lyhördhet inför de elever som menar att ämnet 

är svårt. Samtidigt bör man som lärare ta till sig varifrån eleverna får sina intryck som 

påverkar deras historiemedvetande. För att återknyta till enkäten innan nästa del av 

diskussionen följer en genomgång av enkätresultatet.  

På frågorna 4-7 delade jag upp de båda grupperna efter kön, syftet med detta var att kunna 

urskilja synen på ämnet utifrån det perspektivet. Problematiken med det förfarandet är att 

grupperna blir olika stora då färre män än kvinnor går på Barn- och fritidsprogrammet och 

utslaget av varje ”röst” då blir större procentuellt inom männens grupp.  

På frågan om historia bör vara ett kärnämne syns en tydlig skillnad mellan grupp 1 och grupp 

2. I grupp 1 är kvinnorna påtagligt mer negativa till historia som kärnämne. 82 % av 

kvinnorna där säger nej till historia som kärnämne.  Motsvarande siffra i grupp 2 är 40 %, en 

mycket stor skillnad. Det man kan konstatera är att de som har möjligheten att läsa historia 

(Grupp 2) är mer positiva till historia än de som ännu inte har fått möjligheten. Man kan också 

konstatera att kvinnorna är mer negativa till historia som kärnämne än männen oavsett grupp. 

När frågan ställs angående deras egen historiekunskap slås man av att ingen av männen anser 

sig ha dålig eller mycket dålig kunskap, männen ser sig som medel eller bättre. Kvinnorna å 

andra sidan anser sig i mycket större grad ha dålig eller mycket dålig kunskap 46 % i grupp 1 

och 28 % i grupp 2 anser sig ha dålig eller mycket dålig kunskap. Med tanke på senare 

resultat i enkäten finner jag det uppseendeväckande att männens motsvarande siffra är 0 % i 

båda grupperna. Här finns utrymme för reflektion hos didaktikern, beror detta på att 

kvinnorna undervärderar sina kunskaper samtidigt som männen övervärderar sina? Är det en 

fråga om självförtroende? 

När enkäten senare frågar dem om historia är svårt så är den generella skillnaden mellan 

grupp 1 och 2 att de som haft möjligheten att läsa ämnet uppfattar det som mycket svårare än 

de som ännu inte läst historia. I grupp 1 är det till exempel mycket högre procent av 

studenterna som ser historia som lätt. Genusaspekten här är att kvinnor uppfattar ämnet som 

svårt i mycket högre grad än männen. 

Den sista frågan jag delade upp i kön var om historia är intressant, svaren var övervägande 

jakande på den frågan. Även här ser man att männen är mer positiva till ämnet än kvinnorna. 

En slående sak är att de som har möjlighet att läsa historia i större grad anser ämnet intressant. 

De slutsatser jag vill dra av dessa 4 frågor är att på något sätt måste man konstatera att skolan 

misslyckats med att förklara varför ämnet är viktigt och då främst för kvinnorna som generellt 

har en mer negativ syn på ämnet samt har en mer osäker tro på sin egen kunskap, eller 

möjligtvis en större insikt om sin eventuella okunskap än männen. Det är en av de största 

utmaningarna för alla ämnen som synliggörs här, vikten av att förklara varför studenterna ska 

lära sig en viss sak.  

Det måste ändå ses som ett misslyckande att så stor del av studenterna inte anser att ämnet är 

viktigt nog att vara ett kärnämne. Samtidigt så kan man notera att studenterna anser att ämnet 

är intressant. Det är motsägelsefullt att man anser ämnet som intressant men inte viktigt nog 
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att vara kärnämne, nyckeln till den gåtan tror jag man finner i det faktum att eleverna 

uppfattar ämnet som svårt.  

En spekulation från min sida är att det är ett glapp i kraven och de kunskaper man fått från 

grundskolan fram till gymnasiet som gör att historia uppfattas som svårt. Just detta belyser ett 

annat problem jag stött på i mina möten med elever, man få helt enkelt frågan ”Varför ska vi 

läsa det här? Det har väl ingen betydelse idag?”. Det är enligt mig ett problem ur didaktisk 

synpunkt att elever på gymnasienivå, efter 9 år i grundskolan inte har bättre insikt kring syftet 

med ämnet.  

Fråga 8 där de skulle rangordna de tre källor till historisk kunskap som var viktigast för dem 

visar med all tänkbar tydlighet att skolan fortfarande är en av de primära källorna och därmed 

en av de största producenterna av historiemedvetande. De andra två stora producenterna är 

inte helt oväntat TV och Film, jag vill inte använda ordet konkurrenter när jag relaterar till 

övriga producenter då de enligt mig snarare fungerar i symbios snarare än i en 

konkurrenssituation.  

När man då förhåller sig som lärare till de övriga producenterna är det viktigt att släppa lite på 

den prestige jag uppfattat att många lärare har till andra producenter. Man gynnas snarare av 

att ta till sig av det som intresserar eleverna av ämnet. När man talar med elever är det enligt 

mina erfarenheter mycket tacksamt att använda och relatera till saker eleverna har en kunskap 

om. När man talar om romarriket kan man tala om TV-serien Rome eller filmen Gladiator för 

att på så sätt få igång studenternas fantasi och intresse, har man möjlighet kan man även visa 

avsnitt ur dessa för att understryka det man vill visa. På så sätt utnyttjar man de producenter i 

skolans sfär som eleverna tar del av i sin privata sfär. Andra sådana producenter av 

studenternas historiemedvetande är historiska romaner som det är mycket tacksamt att 

bearbeta i historieämnet gärna då i samarbete med svenskämnet. I sin licentiatavhandling från 

2007 använder Carina Renander som nämnts i avsnittet tidigare forskning just en roman för 

att belysa historiemedvetandet och en producent samt hur man kan använda den i sin roll som 

lärare. 

När jag i fråga 9 ber eleverna rangordna alla kärnämnen och historia blir bilden av ämnena 

mycket splittrad och de slutsatser man främst kan dra av frågan är att eleverna placerar ämnet 

historia på nära på alla olika placeringar. Det tydligaste resultatet får man om man börjar 

lägga ihop de olika positionerna då ser man tydligt att historia placerar sig närmast mitten i 

elevernas rankning av de olika ämnena. Frågan är svår att redovisa och diskutera kring annat 

än att konstatera att det inte finns någon koncensus kring var historia bör rankas hos 

studenterna. 

Fråga 10 och 11 är de kunskapsfrågor jag lade med i enkäten för att se elevernas kunskaper 

kring begrepp som jag anser bör vara allmän kunskap. Resultaten var dock mycket 

nedslående. Jag ber studenterna förklara begrepp som Förintelsen, Kristallnatten, Gulag, 

Berlinmuren och Kalla Kriget. Skillnaden mellan grupp 1 och 2 var nära på obefintlig på alla 

frågor där den enda frågan som sticker ut är att fler i Grupp 2 hade större kunskap om vad 

Kalla Kriget var. Det bästa resultatet fick begreppet Förintelsen som 28 % av eleverna kunde 

förklara och det var samma resultat i de båda grupperna. I övriga frågor var resultaten ännu 

sämre.  

Att Hitler valdes till makten i Tyskland visste 56 % av eleverna i Grupp 1 och 49 % av Grupp 

2. Dessa frågor som från början var en liten del av arbetet för mig har istället tagit större plats 

än vad som från början var tänkt. Ställer man resultaten av frågorna 10 och 11 mot fråga 5 där 

eleverna själva menar att deras kunskap om historia varken är bra eller dålig eller ganska bra 
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blir jag konfunderad. När man vidare konstaterar att studenterna i majoritet tycker att historia 

är intressant är förvirringen total. Jag önskar att jag hade möjligheten att gå tillbaka och föra 

ett samtal med eleverna om vilken historia de anser sig ha acceptabla kunskaper i eller tycker 

är intressanta då det uppenbarligen inte är något i närheten av de begrepp jag frågade om.  

Den okunskap som studenterna visar genom sina brister på tillfredställande svar varken kan 

man eller bör man belasta studenterna för. Om man från politiskt håll anser att dessa begrepp 

är viktiga så måste utbildningen innehålla de element som ger eleverna den kunskapen. Det är 

lätt att ta sig för pannan och mena att eleverna inte kan det dem ska men har samhället gett 

dem de förutsättningar de behöver för att de ska ha dessa kunskaper? 

Att man från politiskt håll signalerar att man anser att okunskap om historia är farligt för 

samhället bör innebära att vad jag här konstaterat rimligtvis borde vara högprioriterat från 

politiskt håll. Debatter har rasat i Sverige om elevernas okunskap kring begreppet Gulag de 

senaste åren och Forum för levande historia konstaterade 2007 att kunskaperna kring 

Förintelsen och Gulag var vacklande även i den svenska lärarkåren.
45

 I en debattartikel i DN 

från maj 2007 skriver Anders Hjelmdal och Camilla Andersson följande efter en 

Demoskopundersökning kring svenska elevers okunskap kring bland annat Gulag: 

 

DET BEHÖVS EN omedelbar kraftansträngning för att förbättra det 

oacceptabla kunskapsläget i skolan. I syfte att göra detta krävs att oberoende 

forskningsmedel frigörs och att breda kunskapssatsningar kan komma till stånd, 

i form av nya läromedel, lärarhandledningar och långsiktiga 

upplysningskampanjer. De tidigare utlovade satsningarna på upplysning om 

kommunismens brott har hittills inte resulterat i någon märkbar omsättning i 

praktisk handling. Dessa frågor är alltför viktiga, allmäna och grundläggande för 

att informationen kring dem skall tillåtas att styras av kortsiktiga, partipolitiskt 

taktiska hänsyn. Här krävs en engagerande, långsiktig och kontinuerlig 

kunskapsatsning. Den svenska tystnaden om kommunismens brott måste brytas. 

Det har ofta talats om vad omvärlden kan lära av Sverige. Det är nu hög tid att 

vi frågar oss vad vi kan lära oss av våra grannar.
46

 

 

Denna demoskopundersökning och efterföljande debatt ledde hela vägen till riksdagen där 

folkpartisten Tobias Krantz frågade Jan Björklund vilka åtgärder man skulle vidta för att 

förbättra elevernas kunskaper.
47

 Länken till noten innehåller även Jan Björklunds svar där han 

konstaterar att det är av största vikt att skolan ger eleverna dessa kunskaper. Utifrån resultatet 

av min undersökning kan jag konstatera att de elever jag lät göra enkätundersökningarna inte 

bara påvisade en mycket bristande kunskap kring Gulag utan även kring de andra begreppen. 

Hur man ska lösa detta problem är inte jag någon auktoritet på men gissningsvis är lösningen 

pengar, en investering för att göra ämnet mer lättillgängligt för eleverna. Mer pengar bör 

investeras i grundskolorna men inte utan att någon form av kvalitetssäkring av utbildningen 

genomförs.  

Det som jag själv ser som höjdpunkten i denna undersökning är elevernas svar på fråga 12 där 

de själva fick skriva ned sina tankar kring historieämnet. Här finner man kärnan i deras tänk 

och man får en tydlig bild av deras historiemedvetande och syn på historia. Vissa av citaten 

                                                           
45

 http://www.levandehistoria.se/ 
46

 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=647904 
47

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GU111167 
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värmer hjärtat hos en blivande historielärare, en del väcker eftertanke medan andra helt enkelt 

lockar till skratt.  

Citat nummer 25 konstaterar: ”Historia är säkert viktigt men jag hatar det”, det finns hos 

eleven att det är ett viktigt ämne men samtidigt finns en aversion mot ämnet. Lärarens roll ser 

man reflektioner kring i en del kommentarer och just att läraren är avgörande för att göra 

ämnet roligt eller intressant. Citat nummer 20 får vara talande för denna åsikt: ”Historia kan 

vara både roligt och astråkit beror mycket på hur läraren lär ut!” här ser man tydligt hur viktig 

lärarens roll är i att levandegöra ämnet. Citat som påvisar ett tydligt tänk och 

historiemedveten reflektion är de som binder samman forntid, nutid och framtid som 

exempelvis citat 6: ”Historia är ett viktigt ämne där vi får kunskap om vad som har hänt och 

vad som händer. Något vi alla borde ta del utav. Så jag tycker historia är ett viktigt ämne som 

lärare kan göra intressant och framförallt lärorikt.”  

Citaten som är av intresse är många och bör få tala för sig själv. Negativa som positiva, 

reflekterande som humoristiska citaten är en källa för lärare både färska som rutinerade. Det 

är från elevernas munnar till våra öron läraren ska finna inspiration och nya ingångar till 

lärande. 

Den problematik som kan uppstå är att som man konstaterar i dels Potapenkos studie men 

också i Jernström och Johnssons att elevernas kulturella bakgrund gör att historieämnet inte 

känns viktigt eller att begreppen jag valt för min undersökning inte är det. Det misstag jag 

gjorde i samband med enkäten var att jag i många fall har för otydliga frågor men framförallt 

att jag helt bortser ifrån elevernas kulturella bakgrund. Vissa av dem kanske hade kunnat 

redogöra för Persiens historia eller kanske för samernas. Detta misstag gör egentligen hela 

undersökningen skakig ur ett forskningsperspektiv och det i sin tur innebär att statistiken som 

sådan inte kans anses utgöra ett reellt underlag för att mäta historielöshet eller okunskap. Det 

enkätresultatet däremot kan visa är den inställning eleverna har till ämnet oavsett kulturell 

bakgrund. 

SLUTSATS 

Har då historia en plats som kärnämne i svenska gymnasieskolor? 

Jag hävdar att så är fallet och då talar jag inte bara i egenskap av blivande lärare i ämnet. Det 

finns ett samhälleligt behov av ämnet. Om man inte vet var samhället varit så är det svårt om 

inte omöjligt att veta var det är på väg. Om folket inte kan sin och andras historia saknas 

verktygen att känna igen destruktiva krafters kreativa försök att utnyttja ämnet för att skapa 

falska bilder likt de som förintelseförnekarna försöker sprida. Vill man även förhindra 

spridningen av extremistiska ideologier ligger det på historieämnet i samarbete med 

samhällskunskapen att slå hål på dessa och avslöja för eleverna vad de egentligen innebär. 

Dessa två ämnen är avgörande för att utbilda eleverna till en demokratisk grundsyn såsom 

krävs i läroplanerna. Intresset för ämnet finns hos eleverna även om de faktiska kunskaperna 

sviktar i denna undersökning. Politikerna har även de identifierat behovet av ämnet samt faran 

av okunskap. Som tidigare konstaterats så ser det ut som att ämnet blir kärnämne inom en snar 

framtid.  

Det ska däremot understrykas att undersökningar som påvisar okunskap bara talar om ett visst 

fält, en liten del av historien. Det finns ingen undersökning som frågar efter andra historiska 

kunskaper som ligger utanför den gängse synen av vad som är viktigt. Från politiskt håll kan 

det basuneras ut bestörtning över okunskap som man uppfattar eleverna påvisar och då är det 

upp till lärarkåren att ta eleverna i försvar. Det är vi som utifrån vårt uppdrag lär eleverna det 
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som samhället efterfrågat. Föreligger någon avsevärd okunskap måste det därför ligga på 

politikernas bord. Sedan behöver samhället en levande diskussion om vad som är viktigt, är 

det viktigt att eleverna har kunskap om begreppet gulag eller är det viktigare att de rent 

konkret vet vad Stalin gjorde sig skyldig till? 

 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Studier kring vilka medier som främst påverkar elevernas historiemedvetande skulle behöva 

göras och i mycket större skala än vad som gjorts här. Resultatet av sådan forskning kan 

användas för att visa lärare vilka ingångar de har vid sidan av läroboken för att nå eleverna 

och göra dem intresserade. I hänseende till den upplevda okunskapen skulle diagnostiska prov 

i större skala kunna säkerställa huruvida en utbredd okunskap existerar. Därifrån kan 

strategier för att bekämpa densamma utvecklas. Vid sidan av forskningen skulle 

historiedidaktiken må bra av en diskussion där begreppen konformeras så att ett ord inte 

längre kan betyda massor av olika saker. En tydlig begreppshantering gör forskning betydligt 

mer hanterbar och behändig.  
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http://www.regeringen.se/sb/d/10005/a/101587 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/87/7ccb8cd4.pdf Sid.335 

2006/07:1167 Ungdomars kunskaper om kommunismens brott: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GU111167 

 

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1163: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2006/07&dok_id=GU1

21163&nr=1163 

 

Första steget mot borglighetens nya klassamhälle /GY 09: 
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1747&blogg=22915 

 

Skolverket kursplan Historia: 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI1201%20-

%20Historia%20A 
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 Alla webbsidor kontrollerade 2009-01-13 kl. 16:00  

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=647904
http://www.guardian.co.uk/education/2009/jan/05/ofsted-boring-teachers
http://www.hig.se/hs-inst/historia/Kursplaner/VT07/5hi25ahistoriav07.pdf
http://historielararnas.se/index.php?page_id=14
http://www.levandehistoria.se/
http://www.peterenglund.com/textarkiv/historielos.htm
http://www.regeringen.se/sb/d/10005/a/101587
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/87/7ccb8cd4.pdf%20Sid.335
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GU111167
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2006/07&dok_id=GU121163&nr=1163
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2006/07&dok_id=GU121163&nr=1163
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1747&blogg=22915
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI1201%20-%20Historia%20A
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI1201%20-%20Historia%20A
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BILAGA ENKÄTEN 

Hej! 

Jag heter Lars Thorsell och går på Högskolan i Gävle och läser till 

gymnasielärare, detta är en del av mitt examensarbete där jag undersöker Er 

inställning till ämnet historia samt ställer några kunskapsfrågor. Alla svar är 

anonyma och varken era namn eller klass kommer att avslöjas i den färdiga 

undersökningen. I svaren sätter ni ett kryss i cirkeln som är ert svar på frågan. 

Stort tack för Er medverkan! 

 

Fråga 1. 

Jag är en: 

O Kvinna 

O Man 

 

Fråga 2. 

Jag går: 

O Första året på gymnasiet. 

O Andra året på gymnasiet 

O Tredje året på gymnasiet 

 

Fråga 3. 

Jag har läst historia under min gymnasietid. 

O Ja 

O Nej 
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Fråga 4. 

Jag tycker att historia bör vara ett kärnämne så att alla som läser på gymnasiet 

får läsa det. 

O Ja 

O Nej 

 

Fråga 5. 

Jag tycker att min historiekunskap är: 

O Mycket bra 

O Ganska bra 

O Varken bra eller dålig 

O Ganska dålig 

O Mycket dålig 

 

Fråga 6. 

Historia är ett svårt ämne 

O Ja Historia är svårt 

O Nej Historia är lätt 

O Historia är inte lättare eller svårare än något annat ämne 

Fråga 7. 

Historia är intressant 

O Ja 

O Nej 
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Fråga 8. 

Rangordna de tre källor (1-3) du idag får dina historiska kunskaper där 1 är den 

viktigaste: 

__Skolan 

__Datorspel 

__Historiska böcker jag läst hemma 

__Romaner jag läst hemma 

__Filmer 

__TV 

__Annat:________________________ 

 

 

Fråga 9. 

Rangordna dessa ämnen från 1 till 9 där 1 är det viktigaste ämnet enligt dig. 

__ Engelska 

__ Estetisk verksamhet (bild, musik, drama m.m) 

__ Historia 

__ Idrott och hälsa 

__ Matematik 

__ Naturkunskap 

__ Religionskunskap 

__ Samhällskunskap 

__ Svenska 
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Fråga 10. 

Förklara följande ord, det behövs inga avancerade svar  

Förintelsen=______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Kristallnatten=_____________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Gulag=___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Berlinmuren=_____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Kalla kriget= ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Fråga 11. 

Adolf Hitler var Tysklands ledare under Andra Världskriget, hur fick han 

makten? 

O Genom revolution 

O Genom en statskupp 

O Genom att väljas av folket 

O Genom att ärva kronan av sin far 
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Fråga 12. 

Är Historia viktigt? Har man någon nytta av det? Hur Ser du på Historia? Skriv 

ned dina tankar om ämnet. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Tack för er medverkan och lycka till med era framtida studier och arbeten. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lars Thorsell 

 


