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Den unge Alexander erövrade Indien. 

Han ensam? 

Caesar slog gallerna. 

Hade han inte åtminstone en kock med sig? 

Filip av Spanien grät när hans flotta 

gått under. Grät ingen mera än han? 

Fredrik den store segrade i sjuårskriget. 

Vem segrade mera än han?
1 

 

1. Inledning 

 

Historikern Peter Aronsson menar att den historia som förmedlas av skolan ses 

som ”riktig” historia medan detta inte är fallet med den historia som förmedlas av 

underhållningsindustrin.
2
 Huruvida detta även är gymnasieelevers uppfattning går 

inte Aronsson vidare in på och det är heller inte något som jag kommer fördjupa 

mig i. Det går dock utifrån detta att konstatera att skolans uppgift som 

historieförmedlare åtminstone enligt Aronsson är ytterst viktig, eftersom det är 

tänkbart att gymnasieelever får mycket kunskap om historia från 

underhållningsindustrin (vilken Aronsson inte anser bör betraktas som ”riktig” 

historia) och den kunskap eleverna får från skolan därmed, om eleverna inte själva 

på egen hand tar del av forskning blir elevernas största källa till ”riktig” historia.  

 

Den svenska gymnasieskolan har länge haft kursplaner och andra styrdokument 

på vilka tanken varit att hela verksamheten ska vila. Dessa har således ansetts vara 

viktiga grundpelare och ytterst nödvändiga. För att styrdokumenten ska fylla ett 

syfte krävs dock att målen de sätter upp efterlevs samt uppnås och det är delvis 

detta denna uppsats behandlar. Detta med läroplanen för frivillig skolform 94 

(lpf94) som utgångspunkt. 

 

Då mitt intresse för gymnasieelevers kunskaper och historiesyn växte fram och jag 

tidigare läst texter av diktaren Berthold Brecht (såsom citatet ovan) ställde jag mig 

frågor som: Ser eleverna det som att Hitler anföll Polen? Var det Tyskland som 

nation som låg bakom angreppet? Var andra världskriget “Hitlers fel”? Orsakades 

kriget av strömningar i samhället?  

 

 

                                                           
1
 Brecht, 1998, s 114 

2
 Aronsson, 2005, s 44 
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1.1 Grundläggande teori och begrepp 

 

Jag kommer i detta avsnitt gå igenom grundläggande teori och begrepp. Detta för 

att läsaren då jag senare i denna uppsats presenterar mitt syfte med denna uppsats, 

min frågeställning och min metod ska ha full förståelse för vad det är jag menar. 

 

Förutom att lägga upp sin undervisning efter elevernas intresse och skolämnets 

innehåll är det lärarens uppgift att ta hänsyn till ett antal styrdokument såsom 

kursplaner och läroplaner. Historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler menar 

att kursplaner generellt är dokument, vilka bestämmer ramen för skolämnenas 

stoffinnehåll, metoder samt utvärdering och det är dessa som tillsammans med 

lokal arbetsplan främst ska utgöra planeringsunderlaget.
3
 Faktumet att dessa 

bestämmer ämnesstoffet ställer jag mig frågande till. Detta eftersom, jag vid 

granskning av styrdokumenten inte kan finna något som tydligt säger vilken 

konkret fakta som ska läras ut (se bilaga 2). Detta är således upp till undervisande 

lärare att tolka.  

 

Gymnasiekursen Historia A var enligt lpf94 en kurs på 100 poäng (presentera 

tidigare). Styrdokumenten för kursen var uppdelade i kursmål och betygskriterier. 

Alla elever som läst kursen skulle uppfylla kursens kursmål. Betygskriterierna 

angav utifrån kursmålen i vilken grad eleven uppfyllt dessa. Såväl kursmålen som 

betygskriterierna kan studeras i sin helhet i bilaga 2 och jag kommer även i 

avsnittet ”gymnasieelevers källor till kunskap” presentera dem närmare. 

 

Hermansson Adler menar att kursplanerna i ämnet historia för grundskolan 

respektive gymnasiet inte skiljer sig märkbart sett till struktur och innehåll. Detta 

menar Hermansson Adler beror på att de är präglade av samma kunskapssyn, 

människosyn och samhällssyn. Hermansson Adler sammanfattar denna 

kunskapssyn, människosyn och samhällssyn med att:
4
 

 

Världen finns och eleven kan uppnå kunskap om den. I denna process lär sig eleven med stöd av 

läraren. Undervisningsmetoderna är elevaktiva och varierade. Med hjälp av ett kritiskt 

förhållningssätt kan eleven bidra till att förändra denna värld i demokratisk riktning. 

 

Då Aronsson som tidigare nämnt anser att skolan har en viktig roll som 

historieförmedlare är det även tänkbart att den har en påverkan på vilken 

                                                           
3
 Hermansson Adler, 2004, s 42-43 

4
 Hermansson Adler, 2004, s 43 
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historiesyn dess elever har. Hermansson Adler menar här att kursplanerna för 

kurserna i historia inte har till syfte att lära ut någon specifik historiesyn och att de 

bara anger att eleverna själva ska vara med och påverka sin omgivning genom 

sina kunskaper.
5
 Hermansson Adler lägger dock även till att slumpen avskrivs 

som faktor för att orsaka ett händelseförlopp. Min tolkning av detta blir att 

eleverna bör ta till sig antingen ett aktörsperspektiv, ett strukturperspektiv eller en 

blandning av de två då de förklarar orsakssamband i historien. Detta kommer jag 

återkomma till i avsnittet ”Diskussion av det empiriska materialet”. 

 

Aktörsperspektivet och strukturperspektivet är båda modeller och alla modeller är 

enligt historikern Knut Kjeldstadli förenklingar och idealiserade framställningar 

av ett fenomen eller ett objekt.6 Trots denna svaghet använder jag dessa modeller 

eftersom skapandet av en överblick är nödvändig och vissa urval måste göras.7 

Detta för att få fram ett överskådligt resultat. Aktörsperspektivet beskrivs av 

historikerna Lennart Dahlgren och Anders Florén som strävan att fokusera på den 

förändringsskapande processen på så sätt att man studerar den handlande 

människan, det vill säga aktören.8 Dahlgren och Florén lägger även till att det i 

sammanhanget är viktigt att skilja mellan handling och beteende. Handling 

definieras här som ett medvetet ingripande medan beteende beskrivs som 

handlande utan medvetna avsikter.9 Det handlar således om strömningar i 

samhället vilka styr samhällets och därmed historiens gång. Det är denna 

definition av dessa båda begrepp som jag använder mig av i denna studie.  

 

Historikerna Anders Florén och Henrik Ågren beskriver en aktör som en person 

som handlar och vars handlande skiljs från beteende genom att det är medvetet.10 

Florén tillägger här också att det då man talar om ett aktörsperspektiv är studier av 

handlande människor, antingen enskilt eller i grupp som åsyftas. Det är denna 

definition jag använder och som jag syftar på då jag i denna uppsats använder 

begreppet aktör. Florén menar också att aktörsperspektivet ofta ställs som motsats 

till strukturperspektivet och detta är också något jag kommer göra i min 

undersökning. Detta då jag kommer använda dem som två olika kategorier inom 

vilka jag placerat in elevernas historiesyner. En annan som skriver om aktörer och 

strukturer är sociologen Anthony Giddens. Denne menar att aktörer och strukturer 

                                                           
5
 Hermansson Adler, 2004, s 52 

6
  Kjeldstadli, 1998, s 142 

7
  Kjeldstadli, 1998 s 149 

8
  Dahlgren och Florén, 1996, s 131 

9
  Dahlgren och Florén, 1996 s 120 

10
  Florén och Ågren, 1998, s 137 
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inte kan existera utan varandra utan är beroende av varandra.11 Utifrån 

konstaterandet att detta beroendeförhållande enligt Giddens existerar är det 

tänkbart att eleverna bör ha kännedom om båda dessa för att fullt ut förstå de båda 

begreppen.  

 

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Skolan har genom bland annat kursplaner satt upp mål för vad eleverna ska kunna 

efter avslutad kurs. Detta är därmed vad man arbetar mot, men frågan huruvida 

kursplanens mål är vad man i slutändan uppnår kvarstår. Har eleverna den 

kunskap läraren och skolan vill att de ska ha? Det finns säkerligen många som 

anser att det är givet att skolan lyckas uppnå detta, men hur kan vi med säkerhet 

veta det? Detta är frågor väckte ett intresse hos mig och blev startskottet till att 

genomföra denna studie. 

 

Mitt syfte med denna undersökning är att göra en kartläggning av de kunskaper 

som gymnasieelever hade efter att ha avslutat kursen historia A (förklara vad detta 

motsvarar) utifrån lpf94. Jag kommer därför att undersöka huruvida de kunskaper 

eleverna har lever upp till styrdokumentens mål. Dessa kunskaper kommer 

därmed sedan ställas mot lpf94. En punkt jag också kommer undersöka i min 

kartläggning av elevernas kunskaper är vilken historiesyn utav aktörsperspektivet 

och strukturperspektivet. 

 

Min huvudfråga vilken jag använder för att nå mitt syfte är följande: 

- Överensstämde elevernas kunskaper med vad de skulle kunna enligt kursplanen? 

 

För att få svar på denna använder jag mig av följande fråga: 

- Vad hade eleverna för kunskaper om andra världskriget efter att ha läst historia 

A? 

 

För att besvara ovanstående fråga på min väg att nå svaret på min huvudfråga 

använder jag mig av följande tre frågor: 

                                                           
11

  Giddens, 1979 s 53 
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- Hur europacentrerade var elevernas kunskaper om andra världskriget? 

- Hur tysklandscentrerade var elevernas kunskaper om andra världskriget? 

- Hade eleverna en historiesyn som var fokuserad på aktörer eller strukturer? 

 

Dessa frågor har valts ut utifrån vilken kunskap jag tolkat att styrdokumenten 

efterfrågar. Frågorna angående eventuell tysklandscentrering samt 

europacentrering är baserade på följande citat från betygskriterierna:  

 

Eleven ger bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i vår tid.
12

 

 

Utifrån detta gör jag bedömningen att det för att kunna ge denna bakgrund och 

detta sammanhang kan krävas kunskaper om mer än bara till exempel Europa och 

Tyskland. Jag har även valt att undersöka huruvida en Europa- eller 

Tysklandsfixering råder med följande citat från betygskriterierna för betyget 

godkänd. ”Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen och 

visar på olika krafter som styrt och styr den historiska processen.”13  

 

Det är min uppfattning att det för att kunna beskriva dessa grundläggande drag 

krävs kunskaper om mer än enbart Europa och Tyskland och därför undersöker 

jag hur fokuserad elevernas kunskaper är på dessa. Det bör dock även här läggas 

till att själva ämnesområdet påverkar detta då andra världskriget i hög grad 

utspelar sig i Europa. 

 

Jag har därefter valt att granska huruvida eleverna hade ett aktörsperspektiv eller 

ett strukturperspektiv utifrån följande citat från kriterierna för betyget godkänt ur 

styrdokumenten: ”Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska 

utvecklingen och visar på olika krafter som styrt och styr den historiska 

processen”.
14

 

 

Denna punkt i betygskriterierna tolkar jag som att eleven bör ha kunskaper om 

vilka krafter som styr historiens gång och dessa krafter tolkar jag som aktörer och 

strukturer. Därför blir det för att ta reda på huruvida elevernas kunskaper 

överensstämmer med vad de ska kunna enligt kursplanen nödvändigt att studera 

deras kunskaper om aktörer och strukturer. Jag motiverar även mitt val att studera 

                                                           
12

 Skolplan 1994, HI1201 
13

 Skolplan 1994, HI1201 
14

 Skolplan 1994, HI1201 
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aktörer och strukturer för att besvara min frågeställning med stöd från följande 

punkt från betygskriterierna: ”Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra 

historiska begrepp”.
15

 Detta stödjer ett undersökande av aktörsperspektivet och 

strukturperspektivet då jag tolkar dessa som sådana centrala historiska begrepp.  

 

Hermansson Adler menar att de svenska styrdokumenten, tillhörandes lpf94 inte 

har till syfte att lära ut någon specifik historiesyn.
16

 Utifrån detta kan jag således 

konstatera att det inte är mitt syfte att undersöka om eleverna har en viss 

historiesyn för att sedan bedöma huruvida den är korrekt utan det handlar om att 

avgöra huruvida eleverna har någon sådan och därmed kan visa på olika krafter 

som styr historiens utveckling. 

 

Hermansson Adler menar också att styrdokumenten inom lpf94 enbart beskriver 

den pedagogiska ideologin som ska användas och inte tar upp något om vilka 

områden av historien som skall gås igenom i undervisningen.
17

 Därför är det för 

att nå svaret på min huvudfråga om elevernas kunskaper motsvarar vad 

styrdokumenten inom lpf94 menar att de ska göra inte av någon vikt vilket 

område av historieundervisningen jag väljer att undersöka. 

 

Utöver detta faktum är det min avsikt att denna undersökning ska kunna användas 

vid framtida forskning för att belysa skillnaden mellan vad elever kan vid 

examinationstillfällen och vid avslutade kurs med vad de fortfarande minns och 

kan efter att kursen avslutats. Detta ämne belyses ytterligare genom att lyfta fram 

vad pedagogen Arne Maltén skriver om kunskap i sin bok Vad är kunskap? Här 

menar Maltén att läraren vid kunskapsförmedling överför förberedd kunskap till 

en elev vilken enbart är mottagare för stunden. Detta riskerar att leda till att eleven 

snart glömt vad läraren förmedlat.18 Jag vill därmed med detta i åtanke påvisa att 

vad eleverna egentligen kommer ihåg om kriget kan skilja sig från vad det kunde 

vid kursslut, vilken kunskap som hade stannat kvar. Maltén hävdar också att 

lärarens uppgift ofta är att vara mer som ett stöd än att aktivt mata eleverna med 

kunskap.19 Detta kan också leda till att eleven ifråga i större utsträckning själv får 

studera materialet och ta ställning till vad denne vill ta in och därmed lära sig. 

 

 
                                                           
15

 Skolplan 1994, HI1201 
16

 Hermansson Adler, 2004 , s 48 
17

 Hermansson Adler, 2004, s 41 
18

 Maltén, 1981, s 159 
19

 Maltén, 1981 s 46 
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1.3 Gymnasieelevers källor till kunskap om andra världskriget 

 

Utifrån vad jag tidigare nämnt om Aronssons hållning till historia förmedlad av 

skolan respektive underhållningsindustrin och som jag tidigare berört leder detta 

mig till frågan angående vilka som kunskapskällor finns för eleverna att ta till sig 

kunskap från. Jag har redan nämnt skolundervisningen, men utöver denna finns 

även mycket film, musik samt tv- och datorspel berörande mitt 

undersökningsområde andra världskriget. Det finns även mycket fakta på internet 

vilken eleverna kan söka upp och ta del av. 

 

Skolundervisningen är som nämnt en kunskapskälla för eleverna och då det är 

elevernas kunskaper efter att ha läst kursen historia A med läroplanen lpf94 jag 

undersöker är det också mest lämpligt att presentera denna kurs. 

 

Gymnasiekursen Historia A var som tidigare nämnt enligt lpf94 en kurs på 100 

poäng (presentera tidigare). Styrdokumenten för kursen var uppdelade i kursmål 

och betygskriterier. Alla elever som läst kursen skulle uppfylla kursens kursmål. 

Betygskriterierna angav utifrån kursmålen i vilken grad eleven uppfyllt dessa. 

Såväl kursmålen som betygskriterierna kan studeras i sin helhet i bilaga 2, men 

jag kommer nu som tidigare utlovat att presentera betygskriterierna och hur jag 

tolkar dem. 

 

Kriterierna för betyget godkänt kan här sammanfattas till att eleven efter att ha läst 

kursen ska kunna vissa grundläggande element i historien, förstå hur historien lett 

till samhället vi har idag och är införstådd med vissa epokbegrepp. Det sistnämnda 

tolkar jag att kan röra sig om begrepp som till exempel medeltiden, antiken, 

reformationen, upplysningen och efterkrigstiden. Eleven bör dessutom med 

handledning av läraren kunna skapa historiska frågeställningar om hur eleven 

ifråga ska ta sig an den historia som studeras. Om vi tillämpar detta på mitt 

undersökningsområde andra världskriget är det tänkbart att eleven ska känna till 

orsakerna till kriget samt kunna förklara dess följder för samhället. 

 

För betyget väl godkänt ska eleven utöver att uppfylla kraven för godkänt kunna 

sätta ihop enskilda historiska händelser till en större helhetsbild samt se 

brytpunkter i historien. För detta betyg krävs även att eleven visar på en förmåga 

att tänka källkritiskt då denne tar till sig information från källor samt visar 

förmåga att jämföra olika samhällen. Eleven ska dessutom kunna diskutera hur 
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stor betydelse människors och samhällens kulturarv har. Då läraren ska tillämpa 

detta på andra världskriget är det tänkbart att eleven ska kunna sätta in kriget i ett 

större historiskt sammanhang samt studerat och värderat olika berättande källor 

om kriget. Det är även tänkbart att eleven ska kunna resonera kring vilken 

betydelse andra världskriget haft för dagens samhälle. 

 

För det högsta betyget mycket väl godkänt krävs utöver kriterierna för de två lägre 

betygen att eleven har förmågan att diskutera nutida problem med utgångspunkt i 

historien, eleven kan utifrån ett historiskt perspektiv beskriva vad som drivit 

människor och samhällen i olika riktningar samt att eleven applicerar historiska 

perspektiv på det förflutna och det som sker runt omkring denne. Eleven ska 

dessutom ha förmågan att bedöma värdet hos olika källor och utifrån detta dra 

slutsatser. Då dessa ska tillämpas på andra världskriget är det möjligt att eleven 

ska kunna diskutera nutida konflikter med andra världskriget som utgångspunkt 

samt utifrån andra världskriget förklara varför nutida aktörer eller strukturer beter 

sig som de gör. 

 

Därmed är det dessa krav som elevernas kunskaper ska motsvara för att jag utifrån 

mitt källmaterial ska kunna konstatera om elevernas kunskaper överensstämmer 

med vad kursplanen säger. 

 

 

 

1.4 Metod 

 

Jag har lagt upp denna uppsats så att jag genom en empirisk undersökning tar reda 

på vad elever som läst kursen historia A utifrån läroplanen lpf94 på gymnasiet har 

för kunskaper om andra världskriget. Detta ska sedan ställas mot kursplanen lpf94 

för att granskas huruvida dessa kunskaper är vad som eftersträvats.. 

 

För att nå svaret på min huvudfråga har jag lämnat ut en enkät med frågor på 

gymnasieskolan Polhemskolan i Gävle. Sammanlagt har 66 elever deltagit i 

enkäten. Dessa elever valdes ut slumpmässigt på så sätt att ett antal klasser valdes 

ut utifrån vilka som hade störst möjlighet att besvara enkäten vid tillfället. Detta 

antal valdes för att studien skulle ligga på en jämförbar nivå med den tidigare 

forskningen jag använt mig av (se vidare s.14-16). Detta blir således mitt urval 

och liknande undersökningar av andra skolor eller program kan fungera som 
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komplement till denna studie. Jag finner denna metod som mest lämplig för att nå 

mitt syfte. Detta eftersom det är vilka kunskaper eleverna har som jag vill ta reda 

på och det bästa alternativet därmed blir att på detta sätt vända mig direkt till 

dem.20 Mitt metodval ger mig således tabeller att bygga min vidare analys på. 

Enkäten är bifogad som bilaga 1, men jag kommer även här gå igenom enkätens 

frågor och hur jag använder dem för att besvara min frågeställning. 

 

Enkätens första fråga ber de medverkande eleverna att rangordna världsdelarna 

sett till vilken de vet mest om, näst mest om och så vidare gällande händelser 

under andra världskriget. Mitt syfte med denna fråga är att ta reda på vilka eller 

vilken del av världen de har störst kunskaper om och därmed samla in material till 

att främst besvara min fråga angående hur europacentrade elevernas kunskaper är. 

I min andra fråga ber jag den deltagande skriva vilket land denne vet mest om 

inom den världsdel denne vet mest om. Mitt syfte med denna fråga är att se om 

elevens kunskaper är extra centrerade vid något specifikt land. Här är det möjligt 

att många kommer skriva Tyskland vilket i så fall pekar mot att eleverna har 

tysklandscentrerade kunskaper. Detta bidrar således med material för att besvara 

frågan huruvida eleverna har tysklandscentrerade kunskaper. Min tredje 

enkätfråga behandlar huruvida det finns något land i den världsdel de vet minst 

om som de vet mer om än övriga länder i den. 

 

Efter dessa följer fem frågor vilka går ut på att enkätdeltagaren ska skriva tre 

”saker” de vet om av Franklin Roosevelt, Hideki Tojo, Adolf Hitler, Josef Stalin 

och Benito Mussolini. Här kan mitt val att använda ordet “saker” diskuteras. Mitt 

syfte har dock här varit att ställa frågorna på ett pedagogiskt sätt som får eleverna 

att svara så gott de kan. Syftet med dessa frågor är att se hur mycket deltagarna 

kan om dessa ledare, vilka bör ses som viktiga aktörer under andra världskriget. 

Min utgångspunkt blir därmed att ett eventuellt scenario där deltagarna kan 

väldigt mycket om dessa individer, men mindre om deras länder i stort pekar mot 

att de har en historiesyn med fokus på aktörerna. Dessa resultat kommer dock att 

kallas ”kunskaper” i mina uppställningar jag presenterar i avsnitt ”Det empiriska 

materialet” (se vidare s. 17-36). Enkäten följer sedan upp dessa frågor med frågor 

där deltagaren ska skriva tre ”saker” denne kan om länderna dessa ledde. Jag 

kommer därmed jämföra elevernas kunskaper om länderna i med kunskaperna om 

individerna med utgångspunkten att en större kännedom om individerna tyder på 

ett aktörsperspektiv medan motsatsen pekar mot ett strukturperspektiv.  Enkäten 
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avslutas sedan med den frågan “varför utbröt andra världskriget?”. Denna har till 

syfte att avslöja vilken historiesyn deltagaren har. Detta då jag kommer granska 

hur stor vikt som läggs på aktörer respektive strukturer. 

 

För att på bästa möjliga sätt sammanställa deltagarnas enkätsvar har jag till varje 

fråga skapat ett antal olika kategorier inom vilka jag placerat in samtliga svar. 

Dessa kategorier kommer jag nu att redogöra för fråga för fråga. Jag kommer 

redovisa samtliga resultat genom uppställningar. 

 

Jag kommer på min första fråga där deltagaren ska rangordna världsdelarna från 

den de vet mest om till den de vet minst presentera mitt resultat i på varandra 

följande tabeller där jag visar antalet gånger respektive världsdel varit den de vet 

mest om, näst mest om, och så vidare. På min andra fråga vilken behandlar vilket 

land de vet mest om inom den världsdel de också vet mest om kommer jag i min 

uppställning ta med samtliga länder eleverna skrivit och sedan göra statistik på 

hur många som skrivit respektive land. Jag kommer också göra exakt likadant på 

den tredje frågan vilken behandlar vilket land de vet minst om inom den världsdel 

de vet minst om.  

 

Svaren till min fjärde fråga där eleverna skulle skriva tre saker de visste om Adolf 

Hitler kommer sorteras in i kategorierna “kan inte visa någon kunskap”, “kan visa 

en kunskap”, “kan visa två kunskaper”, “kan visa tre kunskaper”, “kan visa fler 

kunskaper”. Svar vilka har varit direkt felaktiga kommer inte räknats in här. Jag 

definierar här direkt felaktiga svar som fall då enkätdeltagaren till exempel 

placerat ledaren i fel land eller blandat ihop något denne gjort med någon annan. 

Jag kommer även sammanställa vad det är eleverna kunnat om dessa inom 

kategorierna “egenskaper”, “ideologi”, “utseende”, “handlingar”, “biografi” och 

“ämbete”. Jag har inom “egenskaper” sorterat in de svar som säger något om hur 

ledaren ifråga var som person, inom “ideologi” de svar som berättar något om den 

ideologi ledaren ifråga stod för, inom “utseende” de svar vilka säger något om 

ledarens fysiska utseende, inom “handlingar” de saker eleverna tagit upp att 

ledaren genomförde, inom “biografi” de saker eleverna skrivit om ledarens egen 

historia såsom till exempel uppväxt och inom kategorin “ämbete” har jag sorterat 

in faktan eleverna presenterat om ledarens ämbete. Jag utgår här från många svar 

inom “livshistoria” och “handlingar” tyder på ett aktörsperspektiv medan många 

svar inom “ämbete” tyder på ett strukturperspektiv. De svar som sorteras in under 

“utseende” bedömer jag som tecken på att eleven ifråga har kunskaper inom 
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individhistoria. Det är möjligt att svårplacerade svar vilka ligger i gränslandet 

mellan olika kategorier kan förekomma. Jag syftar här till svar som till exempel 

behandlar politiska handlingar eller att någon enligt eleven ifråga såg politisk ut. 

Detta problem försöker jag eliminera genom att i kategorin “ideologi” enbart 

inkludera svar som beskriver själva ideologin. Således sorteras till exempel alla 

politiska handlingar in i kategorin “handlingar”.    

 

På detta sätt kommer jag också sorterat in svaren gällande samma fråga fast om 

Stalin, Churchill, Tojo, Mussolini och Roosevelt. Jag kommer därefter på mina 

frågor gällande vad eleverna vet om länderna Tyskland, Sovjetunionen, 

Storbritannien, Italien och USA också sortera in svaren på frågan där eleverna 

skulle presentera tre ”saker” de visste om de respektive länderna i kategorierna 

“kan inte visa någon kunskap”, “kan visa en kunskap”, “kan visa två kunskaper”, 

“kan visa tre kunskaper”, “kan visa fler kunskaper”. Jag kommer därefter också 

kategorisera vad det är eleverna skrivit för kunskaper om dessa länder i 

kategorierna “handlingar“, där jag sorterar in ländernas aktiva handlingar i 

politiken samt aktiva handlingar som länderna påverkats av, “ideologi”, där jag 

sorterar in den information eleverna skrivit om den ideologi landet ifråga stod för, 

ekonomi/tillgångar”, där jag sorterar in de svar eleverna givit vilka behandlar 

ländernas ekonomiska situation samt vilka tillgångar landet hade och inom 

“nämner ledare“ har jag sorterat in de svar där enkätdeltagaren enbart nämner vem 

som var landets ledare.  

 

Svaren till enkätens sista fråga vilken behandlar varför andra världskriget bröt ut 

kommer jag ta med samtliga svar eleverna givit och föra statistik på hur många 

som svarat på samma sätt. Jag kommer här göra skillnad på de som hävdar att 

“Hitler gick till angrepp” och de som menar att “Tyskland gick till angrepp”. 

Detta eftersom jag anser att förstnämnda förklaring tyder på ett aktörsperspektiv 

medan den sistnämnda tyder på ett strukturperspektiv. Det är förvisso möjligt att 

betrakta Tyskland som en aktör, men valet att påstå att det var Hitler snarare än 

Tyskland ger ändå en lettråd till eleven i frågas syn på saken. En fråga som väcks 

angående detta är dock även vad man utifrån kursplanen vill att eleverna ska ha 

för uppfattning om denna fråga. Jag har inte kunnat utläsa något tydligt i 

kursplanerna (se bilaga 2) och kan därmed inte utgå från att någon specifik 

förklaring är den eleven bör ha. 
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1.5 Källor och källkritik 

 

Jag har i denna studie använt mig av en enkätundersökning som jag själv 

genomfört. Denna har som tidigare beskrivits lämnats ut, besvarats av 

gymnasieelever och sedan samlats in av mig. Denna källa utgör således ensam den 

nya informationen jag genom denna studie skapar. Användandet av min källa på 

detta sätt bedömer jag som säkert då mitt syfte att undersöka elevernas kunskaper 

bäst uppfylls genom att undersöka eleverna själva. Detta blir således ett skapande 

av en primärkälla för mitt ändamål. 

 

En relevant fråga är dock vilken information enkäten ger respektive inte ger.  

Min förhoppning är att enkätsvaren ska ge information om vilka världsdelar samt 

länder eleverna själva anser sig veta mest respektive minst om, hur mycket 

eleverna vet om Hitler, Stalin, Churchill, Tojo, Roosevelt och Mussolini, hur 

mycket eleverna vet om länderna Tyskland, Italien, Storbritannien, USA, Japan 

och Sovjetunionen under andra världskriget samt hur bra kunskap eleverna har om 

orsakerna till krigets utbrott. Denna information ska i sin tur ge mig det material 

som behövs för att besvara min huvudfråga, ” Överensstämde elevernas kunskaper 

med vad de skulle kunna enligt kursplanen?” då jag utifrån elevernas svar på mina 

frågor kommer studera hur väl de uppfyller styrdokumentens mål (se bilaga 2 för 

dessa) i sina svar. Min förhoppning är därmed också att genom detta nå 

undersökningens syfte att kartlägga elevernas kunskaper utifrån styrdokumenten. 

 

Enkätsvaren ger dock ingen information om hur elevernas kunskap såg ut precis 

vid avslutad kurs, vilka syften elevernas lärare haft då de undervisat i momentet, 

hur undervisningen sett och huruvida eleverna fått all sin kunskap från skolan 

eller om den även kommer från annat håll. Information om undervisningen är 

dock inte relevant för min huvudfråga eller någon av mina underfrågor då det 

enbart är elevernas kunskaper jag undersöker. Då jag också enbart undersöker 

vilka kunskaper eleverna har är det heller inte relevant att veta exakt var deras 

kunskaper kommer från. Religionsdidaktikerna Bernt Solvang och Idar Holme tar 

upp de svagheter som finns med användandet av kvantitativa metoder som den jag 

använder mig av. De för här fram att denna typ av skapande av statistik präglas av 

avstånd och urval då de inte tar hänsyn till vilka frågor enkätdeltagarna finner 

viktigast
21

. Denna svaghet kommer jag då jag presenterar mitt resultat tänka på då 

jag kommer studera i vilken utförlig mån deltagarna besvarar olika frågor. 
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En enkät av detta slag kan även föra med sig källkritiska problem då deltagarnas 

inställning till enkäten i högsta grad spelar in. Det är till exempel möjligt att 

faktumet att svaren som skrivits på min enkät inte påverkar eleven i frågas betyg 

gör att de inte lägger ned tid och kraft på att besvara vissa frågor. Ett möjligt 

scenario är således också att enkätsvaren blir mindre utförliga ju längre in i 

enkäten eleven kommer. Detta är i så fall givetvis ett problem för mig, men jag 

gör bedömningen att det inte kan lösas på annat sätt än att korta ned enkäten. Då 

jag av skäl som jag tidigare beskrivit i metodavsnittet finner samtliga frågor 

nödvändiga för att kunna besvara min frågeställning anser jag det inte till min 

undersöknings fördel att korta ned enkäten. Därmed bedömer jag det nödvändigt 

att ta denna “risk”. 

 

 

 

1.6 Tidigare forskning 

 

Pedagogen Therese Hagman skrev 2010 ett examensarbete för sin lärarutbildning 

vid högskolan i Malmö betitlat En jämförande undersökning av läromedel om 

andra världskriget - Krigets framställning i läroböcker och styrdokument mellan 

åren 1949 och 2008. I nämnda uppsats har Hagman precis som hennes uppsatstitel 

säger genomfört en studie av läromedel som använts för att förmedla kunskap om 

andra världskriget till eleverna. Hagman har haft till syfte att ta reda på hur väl 

böckernas innehåll överensstämmer med vad de för tiden rådande styrdokumenten 

beskriver att eleverna ska lära sig av undervisningen samt utifrån hur den 

vetenskapliga diskussionen för tillfället såg ut.22 

 

Hagman har också granskat objektiviteten i de läromedel hon valt ut att studera. 

Hagman sammanfattar sina undersökningsresultat med att faktaurvalet i 

läromedlen är skiftande beroende på dess författares inställning till kriget, 

framställningen skiftar beroende på krigets närhet tidsmässigt samt beroende på 

när nytt källmaterial dykt upp23. Hon lägger också till att hon anser att de nyare av 

de undersökta läromedlen är bättre eftersom de enligt henne ger en mer allsidig 

och saklig bild än tidigare läroböcker. 
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Denna forskning behandlar läromedel och därmed delvis vilka förutsättningar som 

funnits för läraren i sitt uppdrag att förse eleverna med den kunskap de enligt 

styrdokumenten ska ha efter avslutad kurs. Detta skiljer sig från min studie som 

istället granskar elevernas kunskaper och huruvida dessa motsvarar de mål som 

finns uppsatta i styrdokumenten. Därmed är det inte lämpligt att på något sätt rakt 

jämföra min studie med Hagmans. Jag kan utifrån denna uppsats konstatera att 

läromedlen enligt Hagman är bättre än någonsin vilket pekar mot att chansen att 

min undersökning kommer visa att elevernas kunskaper överensstämmer med de 

mål som finns uppsatta i styrdokumenten bör ses som större idag än tidigare. Det 

är förvisso troligt att eleverna som deltagit i min studie även tagit till sig kunskap 

från annat håll, men läromedlen bör ändå ses som en viktig kunskapskälla för 

eleverna. Hagmans undersökning och den jag ska genomföra kan dock ses som 

kompletterande av varandra gällande kartläggningen av elevers kunskaper om 

andra världskriget. Detta eftersom Hagman granskar läromedlen och jag elevernas 

kunskaper efter avslutad kurs. 

 

Läraren Fredrik Noord har skrivit ett examensarbete betitlat Gymnasieelevers 

åsikter om historieämnet - En kvantitativ studie med elever från 

samhällsvetenskapliga programmet. Denna uppsats behandlar elevers åsikter om 

historieämnet och för att nå sina frågeställningar har Noord lämnat ut en enkät 

som totalt 73 elever på det samhällsvetenskapliga programmet svarat på.24 

 

Noord kommer genom sin undersökning fram till att nästan två tredjedelar av 

eleverna anser att historia är ett roligt ämne.25 Därefter har resultatet blivit att 

eleverna finner 1900-talets historia mest intressant medan 1500-1900 bedöms som 

mindre intressant. Jag kan utifrån Noords forskning därmed konstatera att 

eleverna verkar ha ett intresse för ämnet historia och att mitt 

undersökningsområde andra världskriget bör vara populärt hos eleverna. 

 

Jag har studerat examensarbetet och uppsatsen Elevers inställning till Historia A 

av läraren Anna Thorstensson. Denna behandlar precis som titeln visar elevers 

inställning till kursen historia A och är således inom samma område som Noords 

undersökning.  

 

Thorstensson har genomfört en enkätundersökning vilken besvarades av 
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sammanlagt 74 elever. Hon kommer utifrån denna fram till att det finns ett tydligt 

intresse för historia.
26

 Thorstensson kommer även fram till att eleverna föredrar 

1900-tals historia även om intresse för revolutionerna och äldre historia också 

finns. Jag kan även utifrån denna forskning konstatera att mitt 

undersökningsområde andra världskriget är väl lämpat för eleverna då det tillhör 

den tidsperiod eleverna föredrar mest. 

 

Jag kan således sammanfatta forskningsläget som att ett flertal liknande studier 

har genomförts vilka på olika sätt vilka jag tidigare presenterat hjälper mig i hur 

jag ska ta mig an min forskning, men att något direkt jämförbart inte funnits att 

finna. Den information jag således tar med mig från tidigare forskning är att mitt 

undersökningsområde andra världskriget är ett område eleverna tycker är 

intressant likväl som historieämnet i stort samt att läromedlen åtminstone enligt 

Hagman är bättre sett till rådande kursplaner än vad de någonsin varit tidigare. Jag 

kan därmed konstatera att förutsättningarna för att eleverna som deltar i min 

undersökning har bra kunskaper om ämnet är goda.  
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2. Empiriskt material 

 

Jag kommer nu i turordning att fråga för fråga presentera resultatet av min 

enkätundersökning. Detta görs genom tabeller och jag börjar med enkätens första 

fråga. Jag har dessutom delat upp presentationen av mitt material i att först 

presentera vad eleverna ansåg sig veta om de olika länderna, sedan vad eleverna 

vet om de undersökta ländernas respektive ledare, sedan vad eleverna vet om de 

länder eleverna fått redogöra för och slutligen hur eleverna förklarat krigets 

orsaker. Detta avsnitt är således en presentation av mina resultat vilka jag sedan 

kommer diskutera i avsnittet “Diskussion av det empiriska materialet”. 

 

 

 

2.1 Vad eleverna anser sig veta 

 

Jag kommer nu att presentera mitt resultat gällande vad eleverna anser sig veta om 

andra världskriget i form av vilka världsdelar de anser sig ha bäst kännedom om. 

Jag kommer även presentera vilka enskilda länder de har bäst kunskaper om. 

 

Uppställning 1 

 

Världsdelar vilka anser sig eleverna veta mest om 

Afrika  0 

Nordamerika  3 

Europa  63 

Asien  0 

Sydamerika  0 

Australien  0 

 

Summa:  66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Ovanstående tabell visar tydligt att de deltagande eleverna precis som min hypotes 

löd med en kraftig majoritet anser sig ha bäst kännedom om Europa. Detta pekar 

mot att det är Europa och händelserna där som man lägger störst vikt vid i 

undervisningen. Tre deltagare har även valt Nordamerika som den världsdel de 
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har mest kunskap om. Detta är förvisso en så pass liten del att någon större vikt 

inte behöver läggas vid det, men en tanke om varför dessa valt detta alternativ är 

att de kanske har stor kännedom om USA:s agerande i kriget eller händelserna vid 

Pearl Harbour.  

 

Uppställning 2 

 

Världsdelar vilka eleverna vet näst mest om 

Afrika  3 

Nordamerika  35 

Europa  3 

Asien  25 

Sydamerika  0 

Australien  0 

 

Summa:  66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Det går här att utläsa att en majoritet av deltagarna anser att Nordamerika är den 

världsdel de anser sig veta näst mest om även om en stor och betydande del sätter 

Asien på denna plats. Jag anser att det är troligt att dessa har sina kunskaper om 

dessa två världsdelar främst genom att de är pålästa på de två makterna USA och 

Japan och deras agerande i kriget. Faktumet att fler valt Nordamerika än Asien 

bedömer jag att sannolikt beror på att de anser sig veta mer om USA:s agerande 

än Japans. Tre elever har även valt Afrika här vilket jag finner oväntat. Jag gör 

dock bedömningen att detta antingen rör sig om elever som vet mycket om de slag 

som stod i Nordafrika eller, vilket jag finner mer troligt att detta är tre elever vilka 

själva har rötter i Afrika och som har bra kännedom om hur situationen var i dessa 

länder vid tidpunkten för kriget. Sydamerika och Australien har som kan utläsas 

ovan inte valts av någon elev. En trolig orsak till detta är faktumet att ingen av 

dessa innehöll stridande parter eller nationer som aktivt kan sägas påverkat kriget.

  

Jag väljer därefter att inte presentera vilka världsdelar eleverna vet ”tredje mest 

om” då det i uppställning 2 redan tydligt framkommer att detta är Asien. Så 

många som 34 av de totalt 66 deltagande eleverna har endast fyllt i vilka tre 

världsdelar de vet mest om och inte fyllt i mer finner jag det missvisande att göra 
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tabeller och ställa dem i jämförelse med tidigare tabeller. Därför väljer jag att inte 

ta med dessa i mitt resultat. 

 

Uppställning 3 

 

Länder vilka eleverna vet mest om inom den världsdel de vet mest om 

Sverige   9 

Tyskland   51 

USA   3 

Samtliga länder i Europa  3 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Det går av tabellen ovan att se att en kraftig majoritet av de deltagande eleverna 

anser sig veta mest om Tyskland vilket också tyder på att Tyskland är det land 

eleverna vet mest om vilket i sin tur tyder på Tysklandscentrerade kunskaper. Nio 

elever har även valt Sverige vilket tyder på att de även har tagit till sig kunskap 

om situationen i Sverige. Att tre elever valt USA tror jag beror på kännedom om 

USA som makt i kriget och tyder på att man läser en betydande del om händelser 

som Normandie och Pearl Harbour. Jag bedömer det även som sannolikt att de tre 

elever som anser att de har lika bra kännedom om hela Europa är tre elever vilka 

har bäst kännedom om andra världskriget av de deltagande eleverna. 
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Uppställning 4 

 

Länder vilka eleverna vet mest om inom den världsdel de vet minst om 

Kanada  3 

Egypten  3 

Australien  10 

Sydafrika  7 

Kina  3 

Brasilien  6 

Polen  4 

Libyen  4 

Hela Afrika  9 

Hela Sydamerika 3 

Kuba  5 

Kambodja  2 

Nya Zealand  4 

USA  3 

 

Summa:  66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Tabellen ovan visar att det funnits väldigt många uppfattningar bland deltagarna 

angående vilket land de vet mest om inom den världsdel de vet minst om. Detta 

anser jag tyder på att det inte riktigt finns något land som eleverna vet specifikt 

mycket mindre om i förhållande till andra. Australien är dock förvisso det land 

som flest deltagare skrivit, men jag leds ändå till bedömningen att det finns många 

länder som eleverna vet väldigt lite och eventuellt ingenting om. Detta förstärks 

av att nio deltagare ansett att de vet lika mycket om hela Afrika samt att tre 

deltagare anser sig veta lika mycket om hela Sydamerika. Utöver att konstatera 

dessa resultat ställer jag mig dock frågande till om alla elever verkligen förstått 

denna fråga då så många olika länder förekommit och det angående länder som till 

exempel Libyen och Egypten inte bedöms som förknippade med andra 

världskriget. Jag kommer därmed inte ta någon vidare hänsyn till detta resultat, 

eftersom min slutsats blir att dessa elever inte förknippat dessa kunskaper med 



 

 

 

 

22 

 

annat än dessa länder under andra världskriget. 

 

Vi kan således sammanfatta detta avsnitt med att konstatera att det är Europa, följt 

av Nordamerika och sedan Asien som eleverna anser sig ha bäst kännedom om. 

Tyskland har tydligt visat sig vara det enskilda land eleverna anser att de kan mest 

om.  

 

 

 

2.2 Elevernas kunskaper om undersökta ledare under andra världskriget 

 

Jag har nu presenterat mina resultat angående vad eleverna anser sig kunna och 

går nu vidare till vad det är de konkret visat att de kan och då först vad de kan om 

andra världskrigets ledare vilka resultat jag nu kommer presentera i detta avsnitt. 

 

Uppställning 5 

 

Elevernas kunskaper om Adolf Hitler 

Kan inte visa någon kunskap 3 

Kan visa en kunskap  6 

Kan visa två kunskaper  9 

Kan visa tre kunskaper  33 

Kan visa fler kunskaper  15 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Den ovanstående tabellen presenterar ett resultat vilket tyder på att deltagarna har 

en ganska stor kännedom om Adolf Hitler. På denna enkätfråga har femton elever 

trots att det uttryckligen stod i frågan att endast tre ”saker” skulle skrivas om 

Adolf Hitler skrivit ännu fler ”saker”. Detta tolkar jag som att de vet mycket om 

nämnda person. Vad beror då detta på? Jag återanknyter här till internet som en 

tänkbar kunskapskälla för eleverna. Hitler är den av de av de undersökta ledarna 

som får flest träffar på sökmotorn Google. Det är därmed möjligt att göra 

tolkningen att Hitler är den ledare från andra världskriget som eleverna har 

tillgång till mest information om.  
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Uppställning 6 

 

Vad eleverna har för kunskaper om Adolf Hitler 

Egenskaper   7 

Ideologi   63 

Utseende   5 

Handlingar   39 

Biografi   26 

Ämbete   28 

 

Summa:   168 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Eleverna har tillsammans totalt kunnat skriva ned 168 ”saker” om Adolf Hitler 

och det går av ovanstående uppställning att konstatera att det är dennes politik de 

vet mest om följt av de handlingar Hitler genomförde. De svar som placerats in 

inom “ideologi” är främst rörande den antisemitiska inrikespolitik som fördes. Ett 

likvärdigt antal svar gällande Hitlers ämbete respektive livshistoria har även 

förekommit. De svar som sorterats in under “ämbete” har oftast varit svar som 

presenterat vilken position Hitler hade medan många av svaren inom “biografi” 

berör Hitlers försök att bli konstnär samt att han inte var född i Tyskland. 

 

Uppställning 7 

 

Elevernas kunskaper om Josef Stalin 

Kan inte visa någon kunskap 11 

Kan visa en kunskap  13 

Kan visa två kunskaper  12 

Kan visa tre kunskaper  24 

Kan visa fler kunskaper  6 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  
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Utifrån tabellen går det att utläsa ett resultat vilket tyder på att eleverna även vet 

mycket om Josef Stalin även om kunskapsnivån inte framstår som lika hög som 

gällande Adolf Hitler. Detta då deltagarna kunnat berätta betydligt fler ”saker” om 

Adolf Hitler. Detta kan bero på vad jag tidigare nämnde under uppställning 5 

gällande den större tillgången av fakta om Adolf Hitler på internet. 

 

Uppställning 8 

 

Vad eleverna har för kunskaper om Josef Stalin 

Egenskaper   6 

Ideologi   0 

Utseende   6 

Handlingar   45 

Biografi   20 

Ämbete   49 

 

Summa:   126 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Tabellen ovan visar att elevernas kunskaper om Josef Stalin främst handlar om 

vad denne genomförde samt vilket ämbete denne hade. Det har inom “handlingar” 

främst handlat om Gulag och skeenden i kriget. Dessa menar jag tyder på ett 

aktörspespektiv. Detta eftersom det rör sig om svar vilka beskriver hur olika 

aktörer såsom Stalin och hans regering agerat. Faktumet att ingen skrivit något om 

Stalins ideologi får mig att dra slutsatsen att eleverna inte kopplar ihop Stalin och 

kommunismen i lika hög grad som de gör med Hitler och nazismen. En sannolik 

förklaring till detta kan tänkas vara det faktum att kommunismen var etablerad 

redan innan Stalin medan motsvarande inte kan sägas om Hitler och nazismen. 

Detta kan därmed ha resulterat i att de undersökta eleverna förknippar Hitler med 

nazismen i högre grad än de förknippar Stalin med kommunismen.  
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Uppställning 9 

 

Elevernas kunskaper om Winston Churchill 

Kan visa någon kunskap  48 

Kan visa en kunskap  9 

Kan visa två kunskaper  9 

Kan visa tre kunskaper  0 

Kan visa fler kunskaper  0 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Det går utifrån ovanstående tabell att konstatera att resultatet gällande elevernas 

kunskaper om Winston Churchill är relativt låga. Endast arton deltagare har ens 

kunnat skriva något om honom vilket för mig är ett oväntat resultat och då 

Churchill kan betraktas som en av andra världskrigets mest framträdande ledare 

kan ses som ett oväntat resultat utifrån vad Noord kommer fram till om att 

eleverna i hans undersökning visar ett stort intresse för andra världskriget.
27

 Mitt 

resultat här tyder dock på att detta intresse inte omfattar Winston Churchill. 

 

Uppställning 10 

 

Vad eleverna har för kunskaper om Winston Churchill  

Egenskaper   0 

Ideologi   0 

Utseende   0 

Handlingar   7 

Biografi   0 

Ämbete   20 

 

Summa:   27 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Enkätens deltagare har nästan uteslutande visat kunskaper om Winston Churchills 
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ämbete och utöver detta relativt lite om dennes handlingar. Det har här främst rört 

sig om att eleverna nämnt vilket ämbete Churchill hade. Här har de främst enbart 

placerat in Churchill som Storbritanniens premiärminister vid tillfället. Det låga 

antalet ”saker” eleverna kunnat berätta om Churchill visar även att de inte har 

någon stor kunskap om honom. Detta finner jag vara det mest talande resultatet 

som kan utläsas av ovanstående uppställning. De handlingar som presenterats 

bland elevernas svar har främst rört sig om Churchills berömda tal. 

 

Uppställning 11 

 

Elevernas kunskaper om Hideki Tojo 

Kan inte visa någon kunskap 53 

Kan visa en kunskap  10 

Kan visa två kunskaper  3 

Kan visa tre kunskaper  0 

Kan visa fler kunskaper  0 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Genom uppställningen ovan kan det konstateras att undersökningens deltagare vet 

mycket lite om Hideki Tojo. Detta är således ett resultat som tyder på att elevernas 

kunskaper är fixerade på Europa. Detta kan ha lett till att eleverna har en bild där 

Japan och dess ledare inte är några viktiga ledare i sig utan bara kommer in i 

handlingen när de berörs av enligt eleverna viktigare länder. Detta skulle i det här 

fallet kunna vara USA.  
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Uppställning 12 

 

Vad eleverna har för kunskaper om Hideki Tojo  

Egenskaper   0 

Ideologi   0 

Utseende   0 

Handlingar   2 

Biografi   0 

Ämbete   14 

 

Summa:   16 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Uppställningen som kan ses ovan visar att enkätens deltagare inte visat speciellt 

många kunskaper om Hideki Tojo. Nästan alla svar behandlar Tojos ämbete. 

Eleverna har därmed inte kunnat presentera mer fakta än att placera in Tojo som 

japans ledare. De två svar som sorterats in under ”handlingar” är svar vilka 

behandlar anfallet av Pearl Harbour.  

 

Uppställning 13 

 

Elevernas kunskaper om Benito Mussolini 

Kan inte visa någon kunskap 32 

Kan visa en kunskap  16 

Kan visa två kunskaper  9 

Kan visa tre kunskaper  6 

Kan visa fler kunskaper  0 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Här visas att det inte finns någon större kännedom om Benito Mussolini även om 

deltagarna vet mer om denne än de gör om såväl Hideki Tojo som Winston 

Churchill då det sammantaget har skrivits fler ”saker” om Mussolini. Detta kan 

bero på att Mussolini är betydligt mer förknippad med sin ideologi än Tojo och 
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Churchill. Detta kommer jag att resonera vidare kring i min kommentar till 

uppställning 14.  

 

Uppställning 14 

 

Vad eleverna har för kunskaper om Benito Mussolini  

Egenskaper   0 

Ideologi   15 

Utseende   0 

Handlingar   0 

Biografi   2 

Ämbete   34 

 

Summa:   51 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Ovan visas att de kunskaper eleverna visat till en majoritet rör sig om kunskaper 

om Mussolinis ämbete vilket således pekar mot ett strukturperspektiv. Det har 

även presenterats femton ”saker” om Mussolinis ideologi. Här har nästan alla 

skrivit något om fascismen. Detta kan jämföras med resultaten om Josef Stalin där 

ingen förknippade honom med kommunismen samt om Adolf Hitler där väldigt 

många förknippade honom med nazismen. Detta resultat tyder således på att 

eleverna har kunskaper utifrån vilka de förknippar Hitler och Mussolini med sina 

ideologier, men så inte med Josef Stalin. Jag konstaterade tidigare under 

uppställning 8 att det i fallet med Hitler och Stalin kan tänkas förklaras med att 

kommunismen var väl etablerad långt innan Josef Stalin medan så inte var fallet 

med Hitler och nazismen. Mussolini och fascismen bör här placeras in i samma 

kategori som Hitler och nazismen. Därmed är det förståeligt att så pass många 

visat kunskaper om landets ideologi. 
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Uppställning 15 

 

Elevernas kunskaper om Franklin Roosevelt 

Kan inte visa någon kunskap 27 

Kan visa en kunskap  30 

Kan visa två kunskaper  3 

Kan visa tre kunskaper  6 

Kan visa fler kunskaper  0 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Ovan visas att de deltagande elevernas kännedom om Franklin Roosevelt 

överträffar den om Hideki Tojo, Winston Churchill och Benito Mussolini, men 

inte når upp till samma nivå som gällande Adolf Hitler och Josef Stalin. Detta 

anser jag är ett relativt väntat resultat även om jag på förhand trodde att eleverna 

skulle veta mer om Churchill. Jag trodde till exempel att Churchills berömda tal 

skulle bidra till detta faktum. 

 

Uppställning 16 

 

Vad eleverna har för kunskaper om Franklin Roosevelt  

Egenskaper   0 

Ideologi   0 

Utseende   1 

Handlingar   2 

Biografi   2 

Ämbete   34 

 

Summa:   39 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Resultaten som presenterats i detta avsnitt kan därmed sammanfattas med att det 

egentligen bara är Adolf Hitler och Josef Stalin som eleverna visat några större 

kunskaper om. Övriga ledare har eleverna, om ens det, bara kunnat nämna vid 
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namn och inte kunnat berätta mycket om. Hitler och Mussolini har förknippats 

mycket med sina ideologier medan så inte varit fallet med övriga undersökta 

ledare. Den låga kännedomen om såväl Roosevelt som Tojo pekar också mot en 

Europacentrering.  

 

 

 

 

2.3 Elevernas kunskaper om undersökta länder under andra världskriget 

 

Vi har nu kunnat konstatera vad eleverna vet om de undersökta ledarna och 

kommer nu gå vidare med att presentera mina resultat gällande elevernas 

kunskaper om de respektive länder inom vilka dessa var verksamma. Dessa länder 

är viktiga att eleverna har kunskaper om eftersom eleverna ska kunna ”analysera 

historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 

förändringsprocesser”
28

 och det därmed kan vara nödvändigt att ha kunskap om de 

i händelsen inblandade aktörerna. 

Uppställning 17 

 

Elevernas kunskaper om Tyskland under andra världskriget 

Kan inte visa någon kunskap 29 

Kan visa en kunskap  5 

Kan visa två kunskaper  16 

Kan visa tre kunskaper  16 

Kan visa fler kunskaper  0 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Ovanstående uppställning framhäver ett resultat som tyder på att många elever har 

relativt bra kännedom om Tyskland som nation under kriget, men att en likvärdigt 

stor del ställer sig helt okunniga till Tyskland under andra världskriget. Resultatet 

visar dock även att eleverna har större kännedom om Adolf Hitler än de har om 
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Tyskland i stort. Detta pekar inte nödvändigtvis mot ett aktörsperspektiv, men 

visar att eleverna lägger stor vikt vid den enskilde ledaren och aktören Adolf 

Hitler. 

 

Uppställning 18 

 

Vad eleverna har för kunskaper om Tyskland 

Handlingar   15 

Ideologi   19 

Ekonomi/tillgångar  35 

Nämner ledare  0 

 

Summa:   69 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Som synes i uppställningen är det Tysklands ekonomi och tillgångar som eleverna 

visat störst kunskap om. Detta finner jag oväntat eftersom eleverna visade så stor 

kännedom om Hitler och dennes politik. Med detta som utgångspunkt är det även 

ett oväntat resultat att ingen nämnt Adolf Hitler. Det bör dock tilläggas att en 

betydande del även visat kunskaper om landets politik. I kategorin 

“ekonomi/tillgångar” handlar en kraftig majoritet av svaren om hur fattigt 

Tyskland var som följd av första världskriget. 

 

Uppställning 19 

 

Elevernas kunskaper om Sovjetunionen under andra världskriget 

Kan inte visa någon kunskap 27 

Kan visa en kunskap  27 

Kan visa två kunskaper  10 

Kan visa tre kunskaper  2 

Kan visa fler kunskaper  0 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  
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Det går utifrån denna uppställning att utläsa att eleverna har bra kännedom om 

Sovjetunionen även om denna kunskap inte är lika stor som gällande Tyskland. 

Detta finner jag pekar mot att elevernas kunskaper är Tysklandscentrerade. 

 

Uppställning 20 

 

Vad eleverna har för kunskaper om Sovjetunionen 

Handlingar   15 

Ideologi   9 

Ekonomi/tillgångar  14 

Nämner ledare  10 

 

Summa:   48 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Ovanstående tabell visar att elevernas kunskaper om Sovjetunionen är relativt 

jämnt fördelade mellan “handlingar” och “ekonomi/tillgångar”. En betydande del 

har även nämnt landets ledare Josef Stalin vilket kan jämföras med elevernas 

kunskaper om Tyskland där ingen nämnde Adolf Hitler. Svaren inom 

“handlingar” har till stor del bestått saker såsom Gulag.  

 

Uppställning 21 

 

Elevernas kunskaper om Storbritannien under andra världskriget 

Kan inte visa någon kunskap 48 

Kan visa en kunskap  18 

Kan visa två kunskaper  0 

Kan visa tre kunskaper  0 

Kan visa fler kunskaper  0 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Det går utifrån denna uppställning att utläsa en tydlig skillnad gentemot de som 

behandlar Tyskland och Sovjetunionen. Det står tydligt klart att eleverna vet 
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betydligt mindre om Storbritannien än de gör om Tyskland respektive 

Sovjetunionen. 

 

Detta resultat väcker således fler frågor angående elevernas kunskaper om 

Storbritannien under andra världskriget. Får eleverna lära sig mindre om 

Storbritannien än Tyskland respektive Sovjetunionen i skolan? Har eleverna vid 

sidan av skolan skaffat sig mycket mer kunskap om Tyskland och Sovjetunionen 

än om Storbritannien? Dessa frågor vilka behandlar vilka källor eleverna tagit sin 

kunskap ifrån kan inte mitt material besvara och det är därmed inte något jag kan 

besvara.    

 

Uppställning 22 

 

Vad eleverna har för kunskaper om Storbritannien 

Handlingar   10 

Ideologi   0 

Ekonomi/tillgångar  8 

Nämner ledare  0 

 

Summa:   18 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Ovan visas förvisso främst att eleverna visat väldigt lite kunskaper om 

Storbritannien, men resultatet kan även sammanfattas till att de kunskaper de visat 

är relativt jämnt fördelade mellan kunskaper inom kategorierna ”handlingar ”och 

”ekonomi/tillgångar”. De svar som placerats in under ”handlingar” har främst rört 

sig om Storbritanniens deltagande i kriget på västfronten. 
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Uppställning 23 

 

Elevernas kunskaper om Japan under andra världskriget 

Kan inte visa någon kunskap 45 

Kan visa en kunskap  18 

Kan visa två kunskaper  3 

Kan visa tre kunskaper  0 

Kan visa fler kunskaper  0 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Uppställningen ovan visar ett resultat som pekar på att de deltagande eleverna inte 

har någon större kännedom om Japan. Detta är sett till att en av mina hypoteser 

var att undervisningen om andra världskriget på gymnasiet skulle vara 

europacentrerad ett väntat resultat som ger ytterligare material för att stödja 

ståndpunkten att elevernas kunskaper är europacentrerade.  

 

Uppställning 24 

 

Vad eleverna har för kunskaper om Japan 

Handlingar   17 

Ideologi   0 

Ekonomi/tillgångar  10 

Nämner ledare  0 

 

Summa:   27 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Uppställningen ovan visar att eleverna inte visat några större kunskaper om Japan, 

men att en majoritet av de kunskaper de har handlar om landets ”handlingar”. De 

svar som placerats in i ”handlingar” har främst varit kunskaper angående 

japanernas attack mot Pearl Harbour. Bland svaren som sorterats in under 

”ekonomi/tillgångar” finns många som tagit upp det japanska användandet av 
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kamikazepiloter. Då detta är något som kan räknas in bland landets militära 

tillgångar har det också sorterats in under nämnda kategori.  

 

Uppställning 25 

 

Elevernas kunskaper om Italien under andra världskriget 

Kan visa någon kunskap   44 

Kan visa en kunskap  12 

Kan visa två kunskaper  0 

Kan visa tre kunskaper  0 

Kan visa fler kunskaper  0 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Ovanstående tabell visar att enkätens deltagare inte hyser någon större kännedom 

om Italien. Det är tänkbart att de inte anser att Italien är någon viktig aktör i kriget 

och därmed inte lägger någon vikt vid landet ifråga. Resultatet i ovanstående 

uppställning kan dock ställas i kontrast till vad uppställning 13 visa. Där har 

eleverna visat betydligt fler kunskaper om Mussolini än om Italien som nation. 

 

Uppställning 26 

 

Vad eleverna har för kunskaper om Italien 

Handlingar   0 

Ideologi   8 

Ekonomi/tillgångar  0 

Nämner ledare  4 

 

Summa:   12 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Denna uppställning visar egentligen så pass lite information att några slutsatser 

inte kan dras, men jag vill ändå visa på att en majoritet av kunskapen berör den 

Italienska politiken och har sorterats in under ”politik”. Här har eleverna nämnt 
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fascismen. Detta kan kopplas till vad jag tidigare skrev under uppställning 14 om 

att eleverna förknippar Mussolini med fascismen. Det är därmed inte särskilt 

oväntat att eleverna också förknippar Italien med fascismen då fascismens rötter 

också kan härledas till Italien. De fyra svar vilka sorterats in under ”nämner 

ledare” har bestått av svar då det nämnts att Italien leddes av Benito Mussolini.  

 

Uppställning 27 

 

Elevernas kunskaper om USA under andra världskriget 

Kan inte visa någon kunskap 59 

Kan visa en kunskap  7 

Kan visa två kunskaper  0 

Kan visa tre kunskaper  0 

Kan visa fler kunskaper  0 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Uppställningen ovan visar ett resultat som pekar mot låg kännedom om USA och 

därmed en europacentrering av elevernas kunskaper. Jag anser att detta resultat 

bör ställas i jämförelse med vad eleverna ansåg sig veta om Nordamerika. Denna 

kontinent var nämligen den efter Europa som en majoritet ansåg sig veta mest om. 

 

Uppställning 28 

 

Vad eleverna har för kunskaper om USA 

Handlingar   6 

Ideologi   0 

Ekonomi/tillgångar  0 

Nämner ledare  1 

 

Summa:   7 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Ovanstående uppställning har så pass få svar att det är svårt att överhuvudtaget dra 
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några slutsatser. De svar som sorterats in under ”handlingar” har varit svar där 

enkätdeltagaren tagit upp handlingar som till exempel landstigningen i 

Normandie. Det svar vilket jag sorterat in under ”nämner ledare” är ett svar där 

deltagaren konstaterat att Roosevelt var landets president under andra 

världskriget.  

 

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att Tyskland och Sovjetunionen är de 

länder eleverna visat störst kännedom om medan de inte kunnat berätta särskilt 

mycket om övriga undersökta länder. Eleverna har också visat mindre kunskaper 

om länderna i stort än dess enskilda ledare.  

 

 

 

3.4 Orsakerna till andra världskriget enligt eleverna 

 

Utöver att lära sig ren fakta är det enligt kursplanen även viktigt för eleverna att 

“känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen”
29

. Därför går vi nu 

vidare till mitt resultat gällande vilka kunskaper eleverna har om orsakerna till 

andra världskriget.  Detta är en fråga eleverna bör kunna besvara för att uppnå 

kursmålen. 

 

Uppställning 30 

 

Elevernas förklaringar till varför andra världskriget utbröt 

Judehat   9 

Hitler gick till angrepp  11 

Tyskland gick till angrepp  10 

Följd av första världskriget 6 

Vet ej   30 

 

Summa:   66 

 

Källa: Enkät: Historieundersökning - andra världskriget  

 

Som synes i uppställningen ovan har eleverna haft totalt fyra olika förklaringar 

vilka ett likvärdigt antal elever presenterat till varför andra världskriget brutit ut. 
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Att så många som trettio elever inte kunnat svara på något på denna fråga 

bedömer jag som oväntat då besvarandet av denna fråga är så pass centralt för att 

kunna leva upp till kursmålen. 
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3. Diskussion och slutsatser utifrån det empiriska materialet 

 

Jag kommer nu att utifrån min huvudfrågeställning och mina fyra underfrågor 

diskutera de resultat jag kommit fram till under min undersökning. 

 

En av mina frågor löd “Vad har eleverna lärt sig om andra världskriget efter att ha 

läst historia A?” och jag börjar med att diskutera vad jag kommit fram till 

gällande denna. Min undersökning har här visat att de elever som deltagit i 

enkäten har kunskaper vilka är klart centrerade kring såväl Europa som Tyskland. 

De har utöver detta i relation till enkäten mycket kunskaper om Sovjetunionen 

samt Adolf Hitler och Josef Stalin. Elevernas kunskaper om Hitler rör främst 

dennes ideologi medan det angående Stalin främst rört sig om dennes handlingar. 

Vad beror då detta på? Något säkert svar är inte möjligt att finna, men det är 

möjligt att detta pekar på ett intresse för de ledare som ses som mest “extrema” i 

sin ideologi och sitt handlande. Jag kan dock inte i någon annan forskning hitta 

några samband mellan detta. Elevernas kunskaper om Tyskland har till stor del 

kretsat kring landets ekonomiska tillgångar och landets finanser. Många elever har 

således visat kunskaper om samhällstrukturer.  

 

Min undersökning har även visat vad som kan betraktas som relativt låg kunskap 

om andra världskrigets utbrott, det vill säga att så många som 30 av 66 deltagare 

inte kunde ge någon förklaring till krigets utbrott. Detta väcker frågan angående 

varför eleverna vet så lite om detta. Ett möjligt scenario är att många glömt bort 

detta då det är en svårare och mer komplex fråga än att nämna tre saker om till 

exempel Hitler, Stalin eller Tyskland. Mitt empiriska material visar dock att de 

kunskaper eleverna har när det gäller Tyskland främst är förknippade med den 

politik landet bedrev vilket visar att eleverna tagit till sig mycket kunskap om 

nazismen. Detta är en relevant kunskap för eleverna att få utifrån följande i 

styrdokumenten: 

 

Eleven skall 

 

kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den 

historiska kunskapens tidsbundenhet
30

 

 

Detta med hänvisning till att eleverna således lärt sig sätta in nazismen i ett 
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sammanhang och kopplar den till Tyskland vid den tiden för kriget. 

 

Mitt empiriska material visar här att eleverna har mycket kunskap om Europa med 

stort fokus på Tyskland, men även med visst fokus på Sovjetunionen. Detta tyder 

på att undervisningen är väldigt europafixerad såväl som tysklandsfixerad vilket 

besvarar mina två frågor “Hur europacentrerad är undervisningen sett till 

elevernas kunskaper?” och “Hur tysklandscentrerad är undervisningen sett till 

elevernas kunskaper?”. Trots dessa faktorer pekande mot en europacentrering vet 

dock inte eleverna mycket om vare sig Storbritannien eller Italien vilket gör att 

materialet snarare pekar mot en tysklandscentrering. Faktumet att materialet visar 

att eleverna vet så pass lite om USA, trots att de själva ansåg sig veta mycket om 

Nordamerika tyder på en europacentrering. Denna tydliga motsättning mellan vad 

eleverna ansåg sig veta och vad de i själva verket vet är också intressant. Detta 

eftersom det ger information om vad eleverna själva anser är viktigt. I fallet med 

USA kan det till exempel vara så att eleverna anser att de vet allt som är viktigt att 

veta och därmed anser att de vet mycket om USA. Jag finner det här möjligt att 

eleverna ansåg att den kunskap de har om USA är tillräcklig. Detta är förvisso 

inget definitivt, men dock något som mitt resultat pekar mot.  

 

En annan fråga jag använt mig av för att kunna besvara frågeställningen löd “Har 

eleverna fått en historiesyn som är fokuserad på aktörer eller strukturer?”. Jag 

anser här att jag genom min undersökning skapat material som pekar mot att 

eleverna efter att ha avslutat kursen historia A får en historiesyn vilken givit dem 

en blandning av aktörsperspektivet och strukturperspektivet. Detta eftersom 

enkätens deltagare har visat större kännedom om nationers ledare än nationer i sig. 

Det är förvisso sant, vilket jag tidigare tagit upp att även en nation kan vara att 

betrakta som en aktör, men sett till att deltagarna visat störst kunskap om länderna 

som aktörer anser jag att detta tyder på ett aktörsperspektiv. Jag anser angående 

detta även att faktumet att lika många valde att uttrycka att orsaken till 

krigsutbrottet var att Hitler gick till angrepp som att Tyskland gick till angrepp är 

något som kan tas med som stöd för denna ståndpunkt. Dock visar faktumet att en 

majoritet skrivit så pass mycket information om Hitler utifrån vilket ämbete denne 

innehade att drag av strukturperspektivet också finns. Tidigare nämnda faktum att 

eleverna visat stora kunskaper om den tyska ekonomin innan krigets utbrott tyder 

också på ett strukturperspektiv. Detta eftersom det är en kunskap som istället för 

att lägga fokus på individer fokuserar på förutsättningarna ett samhälle har. 
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Slutligen ska jag nu utifrån vad jag kommit fram till angående mina frågor 

diskutera min frågeställning ”Överensstämmer elevernas kunskaper med vad de 

ska lära sig enligt kursplanen?”. Mitt material visar här att många elever som 

deltagit i enkäten inte skulle ha blivit godkända i kursen historia A om de visat 

upp samma kunskaper vid examinationstillfällen i kursen som i denna enkät. 

Trettio elever kunde till exempel inte ge någon förklaring till varför kriget 

startade. Denna slutsats kan jag dra eftersom följande punkter i kursplanen kräver 

att eleverna ska kunna göra detta: 

 

Eleven skall 

 

 - känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen  

 

Kriterier för betyget Godkänt 

 

Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen och visar på 

olika krafter som styrt och styr den historiska processen.
31

 

 

Detta resultat kan betraktas som oväntat sett till att tidigare forskning genomförd 

av Noord visade på gymnasieelever hade ett stort intresse för ämnet historia.
32

 

Detta eftersom jag bedömer det som mer sannolikt att eleverna har större kunskap 

om det de är intresserade av. Noords resultat stöds även av Thorstenssons 

forskning.
33

 Hagman stödjer även denna ståndpunkt då denne menar att de bästa 

förutsättningarna någonsin finns angående läromedel.
34

 Detta faktum gör mitt 

resultat än mer oväntat då det således visar på motsatsen gentemot tidigare 

forskning. Det förs dock även i styrdokumenten fram att eleverna ska lära sig att 

se och betrakta historien och händelser ifrån olika synvinklar vilket resultatet att 

de fått en viss del strukturperspektiv på historien och en viss del aktörsperspektiv 

pekar mot att de lever upp till.  

 

Sammanfattningsvis går det således att konstatera att eleverna har kunskaper 

främst om Europa, Tyskland och Hitler. De har såväl europacentrerade som 

tysklandscentrerade kunskaper och drag av såväl aktörsperspektiv som 

strukturperspektiv går att finna. 

 

 Eleverna har visat flera kunskapskrav som styrdokumenten kräver, men inte 

                                                           
31
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32

 Noord, 2002, s 5-8 
33
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34
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samtliga. Därmed visar eleverna att de åtminstone inte vid undersökningstillfället 

levt upp till styrdokumentens krav. 
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5. Sammanfattning 

Historikern Peter Aronsson menar att den historia som förmedlas av skolan till 

skillnad från den som förmedlas av underhållningsindustrin ses som ”riktig” 

historia.
35

 Detta gör att det går att konstatera att skolan åtminstone enligt 

Aronsson har en viktig roll som historieförmedlare. Detta väckte ett intresse hos 

mig att göra en undersökning av den kunskap gymnasieelever har efter att ha 

avslutat kursen Historia A. Denna undersökning utgår från följande huvudfråga: 

 

- Överensstämde elevernas kunskaper med vad de skulle kunna enligt kursplanen? 

 

För att få svar på denna använder jag mig av följande fråga: 

- Vad hade eleverna för kunskaper om andra världskriget efter att ha läst historia 

A? 

 

För att i sin tur kunna besvara ovanstående fråga på min väg att nå svaret på min 

huvudfråga har jag använt mig av följande tre frågor: 

 

- Hur europacentrerade var elevernas kunskaper om andra världskriget? 

- Hur tysklandscentrerade var elevernas kunskaper om andra världskriget? 

- Hade eleverna en historiesyn som var fokuserad på aktörer eller strukturer? 

 

Undersökningen utgår här ifrån läroplanen för frivillig skolform (lpf94). För att 

besvara dessa frågor har en enkät omfattande 16 frågor (se bilaga 1 för denna 

enkät) lämnats ut och sedan besvarades av totalt 66 slumpmässigt utvalda elever 

på Polhemskolan i Gävle. Detta antal har valts ut för att ligga på samma nivå som 

den tidigare forskning jag använt mig av. Detta är forskning från bland annat 

Hagman och Noord. Ingen av dessa har gjort någon studie som är direkt jämförbar 

med den jag gjort utan dessa har undersökt liknande områden såsom läroböckers 

kvalité gällande andra världskriget och gymnasieelevers intresse för 

historieämnet. 

 

Det är sannolikt att gymasieeleverna som deltagit i denna studie använder sig av 

fler källor till kunskap om andra världskriget än enbart skolundervisningen såsom 

Film, musik och datorspel och internet, men denna undersökning är inriktad på 

skolundervisningen. Detta i den mån att enkäten utgår från betygskriterierna och 

det är dessa jag ställer mina resultat emot. 

                                                           
35
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 Jag kom genom denna enkät fram till att elevernas kunskaper är europacentrerade 

och även tysklandscentrerade, elevernas historiesyn är präglad av både 

aktörsperspektivet och strukturperspektivet samt att det är svårt att avgöra 

huruvida elevernas kunskaper överensstämmer med vad kursplanen kräver. Det 

har dock gått att konstatera att alla kriterier inte är uppfyllda. 
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Bilaga 1 

 

Historieundersökning - Andra världskriget 

 

1. Vilken del av världen vet du mest om gällande händelser under andra 

världskriget? Ranka dem från 1-6 där 1 är den världsdel du vet mest om. 

 

Afrika 

 

Nordamerika 

 

Europa 

 

Asien 

 

Sydamerika 

 

Australien 

 

2. Vilket land vet du mest om inom den världsdel du vet mest om? 

 

_____________________________________________________ 

 

3. Vilket land vet du mest om inom den världsdel du vet minst om? 

 

______________________________________________________ 

 

4. Adolf Hitler var en ledare som verkade under andra världskriget. Berätta tre 

saker du vet om honom. 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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5. Josef Stalin var en ledare som verkade under andra världskriget. Berätta tre 

saker du vet om honom. 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

6. Winston Churchill var en ledare som verkade under andra världskriget. Berätta 

tre saker du vet om honom. 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

7. Hideki Tojo var en ledare som verkade under andra världskriget. Berätta tre 

saker du vet om honom. 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

8. Benito Mussolini var en ledare som verkade under andra världskriget. Berätta 

tre saker du vet om honom.  
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__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

9. Franklin Roosevelt var en ledare som verkade under andra världskriget. Berätta 

tre saker du vet om honom.  

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

10. Tyskland var inblandat i andra världskriget. Berätta tre saker du vet om 

Tyskland under kriget. 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

11. Sovjetunionen var inblandat i andra världskriget. Berätta tre saker du vet om 

Sovjetunionen under kriget. 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

12. Storbritannien var inblandat i andra världskriget. Berätta tre saker du vet om 

Storbritannien under kriget. 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

13. Japan var inblandat i andra världskriget. Berätta tre saker du vet om Japan 

under kriget. 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

14. Italien var inblandat i andra världskriget. Berätta tre saker du vet om Italien 

under kriget. 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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15. USA var inblandat i andra världskriget. Berätta tre saker du vet om USA 

under kriget. 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

16. Varför utbröt andra världskriget? 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan / Kristoffer Stolpe 
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Bilaga 2 

 
Mål 

 

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.  

 

 

 

Betygskriterier 

 

Kriterier för betyget Godkänt 

 

Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen och visar på olika krafter som 

styrt och styr den historiska processen. 

 

Eleven ger bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i vår tid. 

 

Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp. 

 

Eleven formulerar med handledning historiska problem och frågeställningar.  

 

Eleven sätter in sig själv i ett historiskt sammanhang. 

 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

 

Eleven sätter samman enskilda fenomen och fakta i det förflutna till helhetsbilder och motiverar 

sina ställningstaganden. 

 

Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska processen inom såväl 

svensk och nordisk som allmän historia. 

 

Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem och källor, bearbetar 

materialet samt motiverar sitt ställningstagande. 

 

Eleven gör jämförelser mellan olika kulturer samt visar hur företeelser och händelseförlopp både i 

nutid och i gången tid har en historisk bakgrund och påverkar framtiden. 
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Eleven diskuterar betydelsen av olika människors och samhällens kulturarv. 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

 

Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem och redogör för det egna 

samhällets framväxt och historiska identitet samt visar därvid medvetenhet om vilka konsekvenser 

skilda förhållningssätt kan få i framtiden. 

 

Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska processen inom såväl 

svensk och nordisk som allmän historia. 

 

Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem och källor, bearbetar 

materialet samt motiverar sitt ställningstagande. 

 

Eleven gör jämförelser mellan olika kulturer samt visar hur företeelser och händelseförlopp både i 

nutid och i gången tid har en historisk bakgrund och påverkar framtiden. 

 

Eleven diskuterar betydelsen av olika människors och samhällens kulturarv. 

 

Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin egen omvärld och 

sig själv. 

 

Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika källors och 

kvarlevors värde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


