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En#liten#bakgrundsteckning#
 
Jag valde att bli lärare i historia för att historia intresserar mig och för att jag tycker att 
historia är roligt. Varför jag tycker detta kan jag inte riktigt sätta fingret på. Kanske är det för 
att jag undrar över hur jag skulle vara om jag inte blivit född i Sverige under slutet av 1900-
talet och undrar vem jag varit istället? I en annan tid, någon annanstans? 
 När jag var liten läste min mamma Kulla-Gulla för mig och min bror och sen läste hon 
mycket historisk skönlitteratur själv. Hur pass ”riktig” mammas läsning var, rent faktamässigt 
spelar inte så stor roll i mina ögon, det viktiga var att hon fick mig intresserad av att både läsa 
och att vilja lära mig om historia. För hon lät så ”smart” när hon berättade om det hon läst och 
allmänbildad som mamma, det ville jag också bli.  
 Vi tittade på Nord och syd också minns jag. Jag tyckte mest om programmet för att 
människorna hade så fina kläder och för att Patrick Swayze var så snygg. Jag minns att ett hus 
brann ner och att de hade slavar – som vissa ville hjälpa till frihet – samt att det var krig och 
andra läskigheter på tv:n.   
 Lingonben, en bok med rim av Povel Ramel, var också intressant:  

     Gustav Vasa, sket i en trasa, efter kom heliga Birgitta och titta.  

Kristian Tyrann, sket så det rann, efter kom heliga Birgitta och titta. 

Vid tio års ålder är sådana ramsor fruktansvärt roliga. Ur Lingonben är det de där ramsorna 
jag kommer ihåg. (Det är inte förrän i efterhand jag insett att heliga Birgitta faktiskt kom före 
både Gustav Vasa och Kristian Tyrann). Ramsorna fick mig att komma ihåg namnen på 
personerna som levt en gång och fick mig också att fantisera om hur de kunde ha betett sig 
och sett ut, ni kanske kan tänka er? 
 Det jag finner underligt är att många människor inte verkar tycka att historia är det minsta 
intressant eller viktigt. När jag säger att jag är historielärare rynkar många på näsan. Hur 
kunde jag välja det? undrar de. Det är ju bara en massa årtal, nej fy vad tråkigt! 
 Historia var vid studiens genomförande, läsåret 2008/2009, en frivillig kurs i 
gymnasieskolan. Kursen jag gav i historia lästes av drygt 50 elever i åk 3. Jag tror att ett gott 
rykte om en bra lärare, min föregångare, gjorde så att eleverna valde ämnet. Men kanske har 
jag fel. Vad får elever att välja att studera historia? I korridorerna kunde jag ibland höra, i 
tider av kursval, att historia kan man välja för det är en stor kurs på hela 100 poäng. Då 
slipper man läsa två ämnen. Är det moroten? Eller finns det ett historieintresse bland 
ungdomarna och vart kommer det i så fall ifrån? Har deras föräldrar bänkat sig med hela 
familjen framför historiska tv-program? Vad är det som får elever att välja att läsa historia 
och hur använder de historien i sin vardag? 
 Det är elevers historieintresse och historiebruk som undersöks i den här uppsatsen. För ett 
historieintresse borde väl finnas även om inte alla barn begåvats med mammor som smittat 
sina barn med ett historieintresse:  

!"Kom"in"nu"Lisa,"nu"börjar"Öst"och"väst!!!(Ropas!det!ut!i!sommarkvällen.)!

Jo, nog blev det lite fel där, men det lilla fröet till historien och sedermera ett historieintresse 
slog rot trots mammas blunder. 
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Inledning#
Med bakgrund i mitt eget historieintresse vill jag försöka utforska vad som skapar intresse för 
historia hos eleverna och därmed även förstå varför många människor uttrycker brist på 
intresse för ämnet. Under min tjänstgöring på en friskola fick jag tillfälle att undersöka detta 
genom att använda mina elever, som jag undervisade i historia, som informanter till mina 
frågeställningar.  

Syfte#samt#frågeställningar#
Denna uppsats syfte är att undersöka ungdomars, studerande historia A på gymnasiet, 
historieintresse samt historiebruk. För att kunna undersöka hur ungdomarna är intresserade av 
historien och brukar densamma är det angeläget att först och främst reda ut begreppen 
historiebruk samt historieintresse, men även begreppet historia i sig. För vad är historia 
egentligen, när man tänker efter? Hur skiljer sig skolämnet historia från historia utanför 
skolan? För att reda ut detta ställer jag mig följade frågor: 
 
 

Huvudfrågor: 
1. Finns det ett historieintresse hos ungdomar och hur visar sig i så fall detta?  
2. Hur och när brukar ungdomar historia? 

 
Följande delfrågor bör ställas för att få svar på huvudfrågorna. 

• Hur väcktes ungdomarnas historieintresse? 
• Vilken historia intresserar ungdomarna? 
• Har ungdomarnas intresse för historia förändrats efter de gymnasiala 

historiestudierna? 
• Hur använder ungdomarna sig av historia i sitt vardagliga liv? 
• När känner ungdomarna störst närhet till det förflutna?  
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Definition#av#begrepp##
I följande avsnitt presenteras begrepp som jag, mer eller mindre, kommer att använda mig av 
senare i uppsatsen. Då historia kan förstås och användas på många olika plan och människor 
troligtvis förhåller sig till historia på en mängd olika sätt, är det av vikt att ge dig som läsare 
mer information om vad historia kan vara för olika brukare. Därför följer här nedan några 
nedslag i vad historia kan vara samt hur och varför historia har brukats och idag används i 
samhället.  
 
Jag börjar med att presentera olika historikers resonemang kring, enligt mig för denna 
uppsats, viktiga historiska begrepp. Då begreppen är avklarade kommer jag att ge er en 
överblick av vad andra historiestudenter kommit fram till i liknande undersökningar om 
ungdomars historieintresse samt vad de och även historiker anser vara den gängse 
uppfattningen om historia i samhället. Dessa nedslag är främst sedda ur ett svenskt perspektiv.  
 Dock kommer du även få läsa om en undersökning kallad Youth and History som 
undersökt historieintresset hos ungdomar ur ett europeiskt perspektiv. Kapitlet avslutas med 
ett nedslag i en amerikansk undersökning av existentiellt historiebruk. Detta för att bredda 
underlaget från att gälla endast historieintresse till att också introducera historiebruk i 
uppsatsen, då liknande undersökningar tyvärr lyser med sin frånvaro i svenska 
undersökningar. Just därför har jag använt mig av de amerikanska historikerna Rosenzweig 
och Thelen som i en intervjuundersökning redogjort för amerikaners användning av historia i 
sin vardag.1 Deras undersökning är även relevant att ta del av då jag i min egen 
enkätundersökning utgått från deras frågor för att kunna, om än i mindre skala, göra 
jämförelser med studien gällande just historiebruk. 
  
Låt mig börja med de historiska begreppen.   

Historia#
”Ordet historia är mångtydigt” börjar historikern Lilja sin prolog i Historia i tiden. Historia 
kan vara händelser i en tid som flytt, dvs. ett ord som används om det förflutna och inget mer 
eller historiska fenomen. Men historia kan också betyda läran om det förflutna vilket innebär 
att människor försöker ta reda på vad som hänt i svunnen tid och förmedla detta till andra.2 
”Historia är kunskap om människans förflutna” påpekar historikerna Florén och Ågren i 
Historiska undersökningar. Hur världen människan lever i förändrats geografiskt är inte 
historiska ämnen, dock är det skeenden i historien som påverkat människans levnadsvillkor. 
Att historia är kunskap om människans förflutna är fullt ut inte en tillräcklig förklaring om 
vad historia är. Det är inte människans biologiska utveckling historia innefattar, utan 
människan som samhällsvarelse som är historieämnets kärna, menar Florén och Ågren. För 
att gå än djupare är det mänskliga relationer i det förflutna som är det väsentliga, de 

                                                
1 Rosenzweig och Thelen, 1998. 
2 Lilja, 1998 sid. 7 samt Florén och Ågren, 1998, sid. 12. 
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förhållanden som ligger till grund för livet i ett samhälle: lagar, religiösa system eller 
ekonomisk arbetsfördelning, men i andra hand även känslomässiga band mellan människor.3 

Historiemedvetande#–#den#lilla#och#den#stora#historien#
Människan är den enda varelsen på vår jord som kan placera sig själv i tiden och är medveten 
om här och nu, en dåtid som flytt samt en framtid som breder ut sig framför henne. 
Människan är medveten om att det som händer i dag har orsaker i dåtiden samt att det som vi 
göra idag påverkar hur vår framtid blir.4 
 Historien kan delas in i den lilla och den stora historien. Den lilla historien är den 
enskilde individens historia, hennes nutid och framtid. Den stora historien är oftast den 
historia som förmedlas i skolan, den om människan som samhällsvarelse. Den stora historien 
och den lilla historien hänger samman ”historiens stora krafter finns bakom individuella 
livshistorier; att individen har en historia som hon kan förhålla sig till på olika sätt.”5 I många 
avseenden är människan vad hon minns men, påpekar historikern Zander, det är ytterst 
ovanligt att en individs minne är antingen renodlat personliga eller entydigt samhälleliga. Det 
förgångna skriver han ”står centralt i våra medvetanden när vi agerar som samhällsvarelser, 
skapar identiteter eller betraktar världen runt omkring oss.”6  
 Människan är till skillnad från djuren en historisk varelse, med detta menas att vi 
människor har ett historiemedvetande och därmed är kapabla att förstå abstrakta företeelser 
som till exempel det förflutna och framtiden. ”Oavsett om vi vill det eller ej är vi bärare av 
det som /…/ kallas ”historicitet”, det vill säga den unikt mänskliga egenskapen att vara en del 
av historien samtidigt som man betraktar den med distans”. Distansen är vad som behövs för 
att kunna analysera historien och använda sig av den kunskap som historien ger för att kunna 
göra val i nuet och inför framtiden. Distansen till det förflutna ”åtföljs och kompletteras av en 
känsla av ”togetherness” – en samhörighet över tid och rum” genom de band som vi 
människor knyter till våra döda ”vars berättelser vi återger, till de ännu ofödda som lever 
inom oss i form av förhoppningar och tro på framtiden samt till alla de samtida som vi inte 
möter, men som vi har en teoretisk möjlighet att komma i kontakt med”. Samhörigheten med 
människorna i det förflutna, de som existerar med oss här och nu och de människor vi väntar 
oss existera i framtiden utgör en förutsättning för oss att kunna tänka i tid och rum.7 

Historiens#funktion#
Historia fungerar på minst tre plan: som fakta, som tolkning och som medvetandefenomen.  
Målsättningen med historia som fakta är att ta reda på ”hur det verkligen var”. De som 
sysselsätter sig med detta är främst historiker och personer inom närbesläktade discipliner och 
de försöker komma så nära sanningen som möjligt genom arkivstudier och andra historiska 
undersökningsmetoder.8 

                                                
3 Florén & Ågren, 1998, sid. 14. 
4 Hermansson Adler, 2004, sid 79.  
5 Thavenius, 1983, sid. 127. 
6 Zander, 2001, sid. 29, 30. 
7 Zander, 2001, sid. 30. 
8 Zander, 2001, sid. 39. 
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Historia kan tolkas på två sätt. Antingen relaterar man ny historisk fakta till redan etablerad 
kunskap eller så försöker man förstå de historiska fakta man redan känner till, genom att se på 
de fakta om dåtiden med den tidens förutsättningar av normer och värderingar. På detta sätt, 
menar Zander att historien blir prospektiv, den syftar framåt och själva målet med metoden är 
att distansera dåtiden från nutiden.9 
 När historia används som medvetandefenomen är nyttoaspekten det väsentliga. Personer 
och händelser som inte fyller någon funktion i nutiden, stryks ur sammanhanget. Historien 
blir i medvetandeformen retrospektiv, då det är nutidens behov och intressen som bestämmer 
vad ur det förflutna som ska plockas fram och användas. Historien som medvetandeform 
brukas ofta som varnande exempel inför framtiden. Detta har hänt, detta ska inte upprepas. 
Även syndabockar ur det förflutna kan dras fram i dagsljuset för att stå till svars för sådant 
som är misslyckat i nutiden. Zander menar att ”när historia uppfattas som närvarande i nuet 
blir den en hanterlig och trygg kontrast till nutiden”.10 

Historiebruk#
”I den traditionella svenska förståelsen är det historiker, historielärare och anställda och 
besökare på museer och i arkiv som brukar historia” skriver Karlsson, som är historiker, i sin 
bok Historien är nu och fortsätter med att berätta om något som kallas ”nedsippringsteorin” 
som han menar är ”en snäv och improduktiv föreställning” om att de forskningsresultat som 
historikern kommer fram till efter att han analyserat sina arkivfynd och satt in dem i samtida 
realhistoriska sammanhang sprids till det övriga samhället. Alltså till museibesökare och 
elever, via museets tjänstemän och historieläraren. Med andra ord ”den vetenskapligt 
säkerställda kunskapen tänks sippra ned på ett utbildningssystem och ett samhälle som 
efterfrågar denna kunskap”. Den största kritikern till detta synsätt på historiebruk var 
Nietzsche, menar Karlsson, som hävdade att detta sätt att tänka på historia ställer historia som 
”vetenskap mot historia som livsbehov” eftersom ”livet behöver historien för att fungera”.11 
 Historiebruk är precis som ordet säger en definition av hur historia brukas, med andra ord 
i vilket syfte historia används av olika brukare. Vilka behov som historia uppfyller för 
brukarna eller olika brukningsgrupper. I Historia som vapen delar Karlsson in historiebruket i 
fem olika delar, så kallade typologier. De fem typologierna är: vetenskapligt historiebruk, 
existentiellt, moraliskt, ideologiskt samt icke-bruk av historia. ”Vart och ett svarar mot olika 
mänskliga behov, olika brukargrupper och olika samhälleliga och kulturella villkor”.12 Det 
man bör beakta med dessa indelningar av historiebruk är dock att dessa delar kan och ofta 
överlappar varandra, samtidigt som de även samexisterar bredvid varandra.13 De historiebruk 
som är relevanta för uppsatsen är det vetenskapliga historiebruket samt det existentiella 
historiebrukets funktion.  

                                                
9 Zander, 2001. 
10 Zander, 2001, sid. 39-41. 
11 Karlsson och Zander, 2004, sid. 53. 
12 Karlsson, 1999, sid. 57. 
13 Karlsson 1999, sid. 60. 
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Vetenskapligt#historiebruk#
Traditionellt sett innebär det vetenskapliga historiebruket två verksamheter, skriver Karlsson i 
Historia som vapen. Verksamheter som först och främst utförs av professionellt tränade 
historiker. Den första verksamheten innebär att finna och genom källkritiska metoder 
fastställa äktheten hos historiska dokument och artefakter för att sedan använda dessa för 
vetenskaplig rekonstruktion. Den andra verksamheten innebär att använda det funna 
materialet och tolka dess fakta ur dess samtidshistoriska sammanhang. Karlsson menar att det 
är ovanligt att samhället utanför de professionella historikernas kretsar ifrågasätter dem. ”I det 
vetenskapliga historiebruket ligger ett exklusivitetsanspråk”, skriver Karlsson, ”icke 
vetenskapligt historiebruk, kopplat till mer eller mindre uttalade politiska, ekonomiska eller 
andra icke-vetenskapliga intressen, uppfattas som synonymt med missbruk av historia”. Även 
skolundervisning av historia betraktas med misstänksamhet av företrädare för det 
vetenskapliga historiebruket då staten och samhället via kursplaner, mål- och styrdokument 
påverkar vad som ”skulle kunna uppfattas som utomvetenskapliga intressen för historia, 
samtidigt som pedagogiska överväganden kan misstänkas göra våld på det vetenskapliga 
innehållet”.14  

Existentiellt#historiebruk#
Människan har ett behov av att veta sitt ursprung för att kunna bilda sig en uppfattning om 
samt förstå vem hon är. Det existentiella historiebruket hjälper oss med detta genom att få oss 
att minnas, eller glömma, det förflutna och därigenom hjälpa oss att orientera oss i ett större 
nutida sammanhang.15 Alla människor använder sig av detta historiebruk, mer eller mindre 
medvetet. Särskilt stark är minnesfunktionen i ett samhälle där traditioner och riter hålls 
levande genom exempelvis ceremonier och historiska jubileer.16 Hålls inte det kollektiva 
historiska minnet vid liv i samhället försvinner det. Oftast är det existentiella historiebruket 
starkt i samhällen som genomgår snabba förändringar, t.ex. i områden där det är krig eller i 
samhällen där en omvälvande moderniseringsprocess separerat människor från sina rötter och 
sitt ursprung. Enligt Karlsson kan ett modernt samhälle där materialism och extrem 
individcentrering råder ligga till grund för att det existentiella historiebruket framträder.17  
Karlsson menar vidare att alla människor upplever behovet av stabilitet och orientering ”om 
än i olika styrka i olika samhällen, generationer och tidsperioder”. Då det existentiella 
historiebruket i hög grad är av privat natur är det inte ofta som det lämnar efter sig några spår 
i form av källmaterial.18 

Tidigare#forskning:#historia#är#roligt…#men#inte#i#skolan,#eller?#
Ett historieintresse kan ta sig uttryck på en mängd olika vis. Vissa samlar på frimärken, gamla 
möbler eller skriver dagbok, andra söker sina rötter och konstruerar släktträd medans en tredje 
bilar till England för att leta upp tre specifika stridsvagnar från andra världskriget i en hangar 
                                                
14 Karlsson, 1999, sid. 58. 
15 Karlsson, 1999, sid. 54 samt Karlsson och Zander, 2004, sid. 55. 
16 Zander, 2001, sid. 54. 
17 Karlsson, 1999, sid. 59. 
18 Karlsson och Zander, 2004, sid. 55. 
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bland tusen. Det tredje och sista exemplet var en resa en pappa berättade om, som han och 
sonen tagit sig för en sommar, då jag hamnade bredvid honom på en tågresa. Det var sonen, i 
de tidiga tonåren, som kommit med förslaget.  
 Hur väcks ett historieintresse och hur stannar det kvar? Enligt Elam tycker små barn att 
historia är roligt när de först introduceras för den men sedan så minskar intresset.19 Kan det 
vara så att undervisningen tar bort glädjen av att vilja lära sig historia? Johansson frågar sig 
om det är ämnet eller undervisningsmetoderna det är fel på, när hon som lärarstudent ofta får 
höra eleverna klaga över hur tråkiga samhällsorienterande ämnen är.20  
 ”Historia är ju ett erkänt tråkigt ämne i skolan, det tycker ju ingen om. Alla säger: Varför 
ska vi veta det? Det kvittar väl, vi lever ju nu”, uttrycker sig en kvinna som 
litteraturvetenskapsprofessorn Thavenius21 intervjuade i sin bok Liv och historia. Historia i 
skolan är tråkigt, åtminstone verkar det vara en allmängiltig åsikt hos de flesta människor 
oavsett om de går i skolan nu eller slutade för flera år sedan. ”/…/ de allra flesta, oavsett 
ålder, [betonar] att undervisningen i skolan varit en besvikelse”, skriver Osvalds22 i Populär 
historia. Kanske är det så, att historieundervisningen i skolan är en besvikelse, men trots detta 
”måste man veta sin historia” som kvinnan i Thavenius intervju poängterar direkt i anslutning 
till att hon påpekat hur tråkigt skolämnet historia är.23  

Historia#–#bara#ett#skolämne?# #
Rosenzweig och Thelen har undersökt det existentiella historiebruket hos 1 453 amerikaner.24 
Genom intervjuer har amerikanerna fått berätta om hur de använder det förflutna i sin vardag. 
När de blev tillfrågade om hur de skulle vilja beskriva sin historieundervisning, använde de 
ofta orden ”dull and irrelevant”.25 Kanske kändes innehållet tråkigt och irrelevant just för att 
informanterna väldigt sällan kunde känna igen sig själva eller sina egna erfarenheter i det som 
de läste om under historielektionerna.26 ”Från skolan minns jag bara skräcken för att inte 
kunna rabbla alla aktuella årtal”, uttrycker sig en person i Osvalds artikel Massivt intresse för 
lokalhistoria27 i likhet med en av de intervjuade i Rosenzweig och Telens undersökning som 
menar att ”History was a lot of facts and dates and numbers, stuff … you have to learn to get 
your grades”, och fortsätter med att berätta att det var först senare han insåg hur viktigt ”this 
stuff ” var och fick mer förståelse för det han hade läst om i skolan.28 En av de tillfrågade 
berättar om insikten att ”/w/hen you get older, you start opening your eyes and looking 
around, thinking, ’if this didn’t happen in the past, maybe things would be different now”.29

 ”Lär av det förflutna” känns som ett uttjatat uttryck. Vad är det egentligen vi ska lära oss 

                                                
19 Elam, 1992 (referens ur examensarbete av Johansson, 2001, sid. 3). 
20 Johansson, 2001, inledning. 
21 Thavenius, 1983, sid. 28. 
22 Osvalds, 1993. 
23 Thavenius, 1983, sid. 28. 
24 Informanterna är som yngst 18 år, den äldsta informantens ålder är svår att säga – dock nämns en kvinna vid 
82 års ålder vara med i studien. Källa: http://chnm.gmu.edu/survey/procedures.html 
25 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 12. 
26 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 111. 
27 Osvalds, 1993.  
28 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 64, 65. 
29 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 66. 
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av historien? undrar elever som inte vet vad de ska med kunskaper om det förflutna till. I 
kursplanen för ämnet historia i gymnasieskolan står det bland annat att syftet med att studera 
historia är ”att skapa ett sammanhang och bakgrund för att förstå och förklara samhället och 
dess kultur” samt att med ett ”historisk perspektiv på tillvaron fördjupa förståelsen för 
nutiden”. De historiska studierna ska utgå från elevens egna erfarenheter, då vi alla bär på vår 
egen historia som i sig är ”förenad med familjens, släktens, hembygdens och landets historia”. 
Med den lilla människan som utgångspunkt ska sedan elevens lust till att vidga sina 
kunskaper stimuleras. Vid kursslut bör eleven ha erfarit sig ”ett kritiskt tänkande och ett 
analytiskt betraktelsesätt” samt ha ”förståelse för vad som förenar och vad som skiljt/skiljer” 
människor åt genom historien och mellan olika kulturer.30 
 Historia är inte ett kärnämne, men många elever väljer ändå att studera historia och beger 
sig till historielektionen trots ”tråkstämpeln”. Var denna negativa attityd till historia kommer 
från kan Rosenzweig och Thelen ge några svar på. Deras intervjuade fick, i många fall, i 
skolan läsa och höra historiska berättelser som tycktes allför välstädade och ljusa; berättelser 
om personers och nationens glansdagar som kändes alldeles för avlägsna och var något som 
de (informanterna) själva inte kunde relatera till:31 ”Children were spectators who watched 
others talk about pasts that felt remote”.32 
 Det är historia, säger vi och bryr oss inte mer om saken. Just uttrycket, ”det är historia” 
har Rosenzweig och Thelen börjat komma till insikt om efter sin studie. De menar att de efter 
att ha lyssnat till nästan 1 500 amerikaner börjat förstå hur en hel generation har växt upp för 
att använda sig av uttrycket ”that something is history when it is dead and gone, irrelevant, 
beyond any use in the present”.33 De menar att det är precis så som många av de intervjuade 
har valt att beskriva sina möten med historia i klassrummet: dött, förbi och oviktigt utan 
minsta betydelse i nuet.  
 Hur skapar man då betydelse eller mening med historia i skolan? Enligt tidigare 
forskning verkar förmågan att väcka intresse hos elever vara det som gör en god lärare. I 
många fall kommer kunskapen och arbetsglädjen nästan automatiskt om man finner något 
intressant. Detta är vad lärarstudenten Elmersjö är inne på då han i sitt examensarbete då han 
skriver att ”intresse och mening går hand i hand”.34 Han har i sin studie undersökt elevers 
historieintresse. Eleverna har han delat in i två grupper; de med ett intresse för historia, de 
intresserade samt de som inte visar något större intresse för historia, de ointresserade. För 
Elmersjös ointresserade elever är historia något dött, ”som inte har med deras liv att göra” 
och som dessutom ses som ”bara ett skolämne”.35 I och med detta har historia ett lågt värde 
för de ointresserade eleverna, menar Elmersjö. Trots detta har han i sin studie inte har stött på 
någon från de båda grupperna som ansett att historia är helt ”värdelöst”. De flesta eleverna 
anser att historia ”ger en bakgrund till dagens problem” samt visar på ”rätt och fel” och med 

                                                
30 Skolverket, 2010. 
31 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 111. 
32 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 64, 65. 
33 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 113. 
34 Elmersjö, 2004, sid. 19. 
35 Elmersjö, 2004, sid. 19. 
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en skapad mening, tror Elmersjö att vi kan skapa ett större intresse för historia i 
klassrummet.36  

Är#ungdomar#intresserade#av#historia?#
Hagman utförde i sitt examensarbete en undersökning av historieintresset hos 89 elever på 
yrkesförberedande program på gymnasiet i södra delarna av Sverige. Även om de ungdomar 
som är med i undersökning inte vill ha mer historia i skolan så visar resultat på att det finns ett 
någorlunda stort historieintresse hos eleverna, även om de inte ser historia som ett av sina 
favoritämnen. De finner historia vara ett viktigt ämne att läsa på gymnasiet då mer än hälften 
av de tillfrågade ungdomarna gjorde ett val i positiv riktigt när de svarade på påståendet. 
Påståendet i sig var något styrt i sin formulering, då påståendet inte endast gällde ifall historia 
är viktigt att läsa i skolan utan även hade formulerats med ett för att som i: historia är viktigt 
att läsa i skolan för att få mer förståelse för varför saker är som de är i världen. Vilket ger 
ungdomarna lite mindre svängrum till tolkning av vad som menas med att historia är viktigt. 
Jag kan tänka mig att fler gav svaret mer värde i och med att påståendet förtydligades. Jag kan 
tänka mig att fler väljer ett högre värde då de söker allmänbildning och om historia ger mer 
förståelse för hur världen ser ut, såklart är historia viktigare då. Det gör inte undersökning 
sämre, snarare tvärtom, men det hade varit intressant att se hur ungdomarna hade svarat om 
det endast stått: historia är viktigt att läsa i skolan och därigenom själv fått tolka: varför? Nu 
är så att säga anledningen till varför det är viktigt redan lagt i deras händer utan att de kan 
tolka det själva.  
 När det gäller filmer och dokumentärer om det förflutna ställer sig hela 69,7 procent av 
ungdomarna positiva till detta och menar att det är aktiviteter de gärna ägnar sig åt. Hagman 
drar i dessa fall alltså slutsatsen är film och dokumentärer om det förflutna är något som 
ungdomarna hellre gör i jämförelse med att sätta sig ner och läsa en historisk bok. Påståendet 
som eleverna fick förhålla sig till var om de ofta läser annan historisk litteratur än sin 
historiebok. Detta visade de sig endast 4,5 procent av de tillfrågade ungdomarna göra. I vissa 
delar av sin undersökning har Hagman valt att titta på svaren utifrån kön och kan då bland 
annat dra slutsatsen att killar föredrar 1900-talshistoria där flickorna föredrar familjehistoria.  
 Orsaken till att eleverna valt historia som kurs på gymnasiet är för att de finner det 
intressant, men även för att de önskar bli allmänbildade samt söker spänning och avkoppling. 
Ett avslutande påstående som jag finner viktigt att ta med i jämförelse med min egen studie är 
just detta: ”jag anser att historia är intressant men som ämne är det tråkigt”. Av de 89 
tillfrågade ungdomarna svarade än övervägande del att de tyckte att så var fallet.37 
 Även Hansson38 har i sin avhandling undersökt historieintresset hos 217 ungdomar i 
grundskolans sista år samt i gymnasiet. De medverkande ungdomarna var vid studiens 
genomförande hemmahörande i Norrbotten, Västerbotten eller Västernorrlands län. 
Större delen av de ungdomar som medverkade i Hanssons undersökning visar en ”tämligen 
positiv” inställning till historia och historieundervisning. Omkring 75 procent av ungdomarna 
instämmer med påståendet att ”historia ger en bakgrund till nuet och är till hjälp för 
förståelsen av samtiden”. De ungdomar som visar upp en mer negativ inställning till historia 
                                                
36 Elmersjö, 2004, sid. 20. 
37 Hagman, 2005. 
38 Hansson, 2010. 



 10 

(ungefär en femtedel) ser historia som något som endast hör till skolan och således inte har 
någon plats i deras liv. 
 Ungdomarna intresserar sig mest för senare tiders historia; sin familjs historia samt 
historia som kan kopplas till platser som ligger nära eleverna själva, rent geografiskt. Även 
historia som är populär i medierna fångar ungdomarnas intresse då historia främst från 1800-
talet och framåt lockar. Allra störst intresse väcker dock samtidshistoria, som omkring 40 
procent av ungdomarna säger sig vara intresserade av. Av detta drar Hansson slutsatsen att det 
är historia som är bekant, ligger eleverna närmst samt som de har störst kännedom om som 
intresserar dem mest. I studien undersöks inte intresse för epoker, utan snarare teman39, där 
högstadieeleverna främst är intresserade av den egna familjens historia medan 
gymnasieeleverna visar sig mest intresserade av ”krig och diktatorer” samt ”äventyr och stora 
upptäckter”. Enligt Hansson visar sig flickor mer än pojkar fängslas mest av den lilla 
historien; ”familjens historia, monarkerna /…/ människors vardagsliv och fjärran länders 
kulturer”. Pojkarna föredrar främst äventyr och stora upptäckter samt historia om diktatorer 
och särskilda händelser. 
 När det gäller vilken historia som intresserar sett till geografiskt placering väcker, som 
redan nämnts, den nära historian stort intresse. Europas historia (41 procent), Amerikas 
historia (35 procent) samt Sveriges och den egna hembygdens historia (båda på 33 procent), 
minst intresse visas för, kanske något förvånande när de visat stort intresse för hembygdens 
historia, det egna landskapets historia (23 procent).40 
 Ovanstående slutsatser, om ungdomars historieintresse, stämmer överens med de resultat 
som den europiska undersökningen Youth and History fick fram under 1990-talet då fler är 32 
000 ungdomar deltog för att redogöra för sitt historieintresse i en enkätundersökning.41 De 
ägnar sig i huvudsak åt senare tiders historia, 1900-tal. Vad gäller teman så är det främst den 
egna familjens historia som är viktig. Samtidigt kan man också se stereotypa mönster i vad 
pojkar och flickor helst ägnar sig åt. Flickor föredrar ”andra kulturers historia, vardagslivets 
historia, liksom hemortens och fjärran länders historia.” Killarna däremot intresserar sig gärna 
för ”krig och diktatorer”.42 

Det#existentiella#historiebruket#i#praktiken##
Då de ovan nämnda undersökningarna sett närmare på ungdomars historieintresse är det nu 
dags att återigen återgå till den amerikanska studien för att se hur människor använder sig av 
historia i sitt dagliga liv, det så kallade existentiella historiebruket. Rosenzweig och Thelen lät 
intervjua 1 453 amerikaner om hur och varför de använder sig av det förflutna i sin vardag 
och blev under arbetets gång övertygade om att både de och andra ”professional historians 
were painfully unaware of how people outside their own circles understood and used the 
                                                
39 De teman som ingick, förutom ovan nämnda, var (i fallande intresseordning bland samtliga informanter): 
”Fjärran länders kulturer”, ”Särskilda händelser” (t.ex. bilens, kyrkors, musikens, sportens historia), 
”Människors inverkan på sin miljö”, ”Kungar drottningar och andra berömda människor”, ”Vardagslivet för 
vanliga människor”, ”Nationers historia”, ”Utvecklingen av jordbruk, industri och handel” samt ”Demokratins 
utveckling”. 
40 På de mellanliggande platserna låg, i fallande intresseordning: Asiens historia (31procent), Afrikas historia (29 
procent) samt Australiens, Nya Zeelands och Oceaniens historia (25 procent). 
41 http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/Projekte/youth_and_history/ 
42 Hansson, 2010, sid. 19. 
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past”.43 Då de gjorde sina provintervjuer lade de märke till att personerna som blev 
intervjuade var villiga, till och med ivriga över att få prata om det förflutna.44 
 De två kapitel som i Rosenzweig och Thelens undersökning, The Presence of the Past, 
behandlar hur och varför människor söker sig till det förflutna har författarna valt att kalla för 
Using the Past to Live in the Present samt Revisiting the Past to Shape the Future. I dessa 
båda rubriksättningar påvisas människans mest huvudsakliga användning av det förflutna.  
 Individer vänder sig till det förflutna för att kunna ta sig an frågor som: Var kommer jag 
ifrån? Vart är jag på väg? Vem är jag? och Hur kommer andra att minnas mig då jag inte 
finns längre? Det förflutna är betydelsefullt för att individen skall kunna leva i nuet men 
också för att kunna forma sin framtid. I nuet samlas det förgångna ihop till ett förståeligt 
förlopp; en berättelse som gör det möjligt för individen att göra det som en gång varit 
begripligt. Genom detta kan prioriteringar möjliggöras samt försök till att förutse vad som 
skulle kunna hända härnäst. Med hjälp av sin kunskap om dåtiden och nuet försöker individen 
forma sin framtid.45  
 När människor använder sig av det förflutna som ett facit för att ”söka rötterna” till sitt 
eget jag eller som ”vägledning och orientering i, eller att hitta vad som känns som trygg 
kontinuitet i en situation präglad av snabb förändring och osäkerhet om framtiden” använder 
de det förflutna retrospektivt, dvs. de ”letar sig tillbaka i historien för att tillfredsställa vissa 
behov och intressen eller söka svar på angelägna frågor” i det egna livet. Hur relevant det 
förflutna upplevs ligger i betraktarens öga. Individen själv bestämmer hur stor betydelse det 
förflutna har för sin livssituation. De förväntningar vi har på framtiden påverkar hur vi väljer 
att minnas det förflutna.46  
 Elmersjö drar i Historia och historieämnet slutsatsen att många elever ser historien som 
något stort och ogripbart men som något som samtidigt är viktigt att ha kunskap om för att 
förstå samhället i stort – den stora historien.  När det gäller den lilla historien, sin egen 
historia, har eleverna svårt att se hur det förflutna har något med deras egna liv, i vardagen, att 
göra. Elmersjö hävdar att ”den stora historien är tydligen, i vissa avseenden, ganska inbunden 
i deras medvetanden. Historia visar på rätt och fel samt ger en bakgrund till dagens problem” 
/…/ men när det gäller kopplingen mer direkt till deras eget liv” är det inte särskilt många 
som håller med. Detta resonemang, menar Elmersjö, ”leder till att eleverna ser historien 
prospektivt, från tidernas begynnelse till idag, och inte retrospektivt, med utgångspunkten i 
nuet”47 även om det retrospektiva förhållningssättet borde vara önskvärt både enligt 
läroplanen och inte minst i dagens samhälle där förändringstakten är högre än någonsin 
tidigare i historien. 
 Kan det vara så att eleverna, och även vuxna som för länge sedan slutat i skolan, ser 
historia som något tråkigt just på grund utav att den lilla historien – relevansen av elevens 
egen historia inte uppmärksammas i klassrummet?  
 För får man tro tidigare forskning så är människan mycket intresserad av att få reda på 
vem hon är och var hon kommer ifrån, inte minst för att kunna få en aning om vart hon är på 
                                                
43 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 2.  
44 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 7. 
45 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 12. 
46 Karlsson och Zander, 2004, sid. 43. 
47 Elmersjö, 2004, sid. 20. 
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väg. Rosenzweig och Thelen beskriver hur människor funnit otaliga sätt att undersöka och 
skapa förbindelser mellan sin familjs eller sin egen person och det förflutna. Hur dessa 
människor tog sig an det förflutna kunde ta sig uttryck sig på många olika vis – från att samla 
på gamla saker som mynt till koppar och fat eller till att söka igenom släktens 
sjukdomshistoria.48 ”Ju mer eleven lär sig om sin egen historia, och ju mer eleven lär sig vad 
som hänt i historien, desto lättare har eleven att utveckla en historisk identitet”.49 
 Rosenzweig och Thelens informanter får besvara frågor som undersöker det existentiella 
historiebruket. Nedan redogörs för de intervjuades svar i två tabeller, detta för att dessa 
tabeller senare i denna undersökning kommer att ställas i jämförande mot de resultat som 
denna studie kommer att mynna ut i.  
 Den första tabellen visar hur många av de intervjuade amerikanerna som deltagit i några 
historierelaterade aktiviteter under de senaste tolv månaderna. 
  
Tabell 1 - Percentage of Americans surveyed who have done the following in the past 12 
months: 
 
Looked at photographs with family or friends 91 % 
Taken photographs or videos to preserve memories 83 
Watched any movies of television programs about the past 81 
Attended a family reunion or a reunion of some other group of people with whom you have a 
shared experience 

64 

Visited any history museums or historic sites 57 
Read any books about the past 53 
Participated in any hobbies or worked on any collections related to the past 39 
Looked into the history of your family or worked on your family tree 36 
Written in a journal or diary 29 
Participated in a group devoted to studying, preserving, or presenting the past 20 

Källa: The Presence of the Past, 1998:19, Table 1.1. 
 
Mer än hälften av de tillfrågade hade tittat på foton med familj och vänner, fotograferat och 
filmat för att spara som minnen, tittat på filmer eller tv-program om det förflutna, besökt 
återträffar, besökt historiska museer eller läst böcker om det förflutna. Mellan en och två 
femtedelar hade gått med i historiska föreningar, skrivit dagbok eller journal, släktforskat eller 
har haft som hobby att samla på föremål ur det förflutna. Nästan ingen (bara 7 av 808 
tillfrågade) rapporterade att de inte hade ägnat sig åt någon av de tio aktiviteterna under det 
senaste året. Rosenzweig och Thelen menar att siffrorna i dessa fall ändå inte berättar hela 
historien, då en av de sju tillfrågade var en dam på 82 år som inte längre lämnade sitt hem, 
mer än för att bowla med sina vänner, men att hon spenderade mycket av sin tid åt att tänka 
på det förflutna och de kära hon förut delat sitt liv med.50 
 

                                                
48 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 16. 
49 Hermansson Adler, 2004, sid. 35. 
50 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 19. Tolkat och översatt till svenska av undertecknad. 
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Informanterna i Rosenzweig och Thelens undersökning fick även i en skala mellan ett till tio 
beskriva hur stort engagemang de kände med det förflutna vid ett flertal aktiviteter. Valde 
informanten att sätta en mellan åtta och tio på aktiviteten så medförde det att personen i fråga 
kände stort engagemang och samhörighet med det förflutna. Ett val mellan ett till tre visade 
på lågt engagemang och samhörighet med det förflutna. 
 
Tabell 2 - How connected to the past do you feel (1 – 10 scale)? 
  Percent choosing 
 Mean 8 - 10 1 - 3 
Gathering with your family 7.9 67.7 % 6.7 % 
Visiting a history museum or historic site 7.3 56.0 8.6 
Celebrating a holiday 7.0 52.7 13.8 
Watching a movie or television program about the past 6.0 27.4 14.0 
Studying history in school 5.7 27.8 20.8 
Källa: The Presence of the Past, 1998:20, Table 1.2. 
 
Således kunde Rosenzweig och Thelen fastslå att mer än hälften av informanterna kände 
ganska stort engagemang och samhörighet med det förflutna vid familjesammankomster och 
högtidsfiranden, men även vid museibesök. Även om många av informanterna beskrev att det 
förflutna var närvarande vid många tillfällen, delade de alla känslan av att sin egen, familjen 
och även andras “lilla historia”, det vill säga den nära, familjära historien betytt mest. Minst 
engagemang och samhörighet till det förflutna kände informanterna när de mötte den i böcker, 
filmer och i skolan.51 

Sammanfattning#av#tidigare#forskning#
En uppfattning som verkar genomsyra gemene man är att historia är tråkigt som skolämne.52 
Det är små barn som uppskattar det när de första möter det i skolan, men sedan händer något 
som får dem att tappa intresset.53  
 Insikten om själva nyttan med historia verkar inte dyka upp förrän i vuxen ålder då 
människor börjar reflektera över det som har varit och hur livet till exempel, kunde blivit 
annorlunda om andra val gjorts tidigare som inte hade lett fram till där människan är idag.54 
 Där den svenska kursplanen vill att eleverna ska ta till sig historia i skolan med sig själva 
och sin egen historia som utgångsläge55, verkar i praktiken detta inte vara fallet. I den 
amerikanska studien var det många av de tillfrågade som hävdade att den historia som 
fokuserades i skolan kändes tillrättalagd och långt ifrån den historia som de själva kunde 
känna igen sig i. Detta har gjort att historieundervisningen och historia i allmänhet också för 
den delen, ses som något dött utan betydelse i nuet.56 

                                                
51 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 21. Tolkat och översatt till svenska av undertecknad. 
52 Elam och Johansson och Thavenius, Osvalds samt Rosenzweig och Thelen.  
53 Elam 
54 Rosenzweig och Thelen 
55 Skolverket 
56 Rosenzweig och Thelen 
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 Det finns elever som är intresserade av historia eller som i alla fall visar upp ett 
”någorlunda stort” intresse57 eller en ”tämligen positiv” inställning till historia och 
historieundervisningen.58 För att komma åt de elever som ser historia som något ”dött” krävs 
en lärare som kan entusiasmera eleverna och fånga deras intresse till att se historia som något 
som de är delaktiga i och som har med deras liv att göra.59  
 Eleverna, flickor och pojkar, intresserar sig främst för historia som ligger nära i tiden. 
Vad de intresserar sig för inom denna historia är dock tämligen stereotypt: flickor intresserar 
sig för den lilla historien – den egna familjens historia och människors vardagsliv där 
pojkarna vill ha äventyr, enskilda händelser samt stora upptäckter. 
 Vad gäller historiebruket ägnade sig amerikanerna främst åt att titta på foton med familj 
och vänner, titta på filmer och tv-program om det förflutna, gå på återträffar eller läsa 
historiska böcker när de ägnat sig åt aktiviteter som går att relatera till historia. Aktiviteter 
som kräver mer tid och fördjupning i historien - släktforskning, dagboksskrivande eller att 
studerande eller bevarande historia – är det färre som ägnat sig åt.60 
 När det handlar om att känna samhörighet till historien är det familjesammankomster som 
väcker störst samhörighetskänsla, därefter är besök på museer eller historiska platser och 
högtidsfiranden sådant som väcker historien till liv hos de amerikanska informanterna. Lägst 
samhörighet med det förflutna menar de att de känner/kände i skolan på historielektionerna.61 
  
Efter att ha redogjort för begrepp och forskningsläge kommer nästa kapitel att handla om 
metoden för min egen undersökning.  

                                                
57 Hagman 
58 Hansson 
59 Elmersjö 
60 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 21.  
61 Rosenzweig och Thelen, 1998, sid. 21.  
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Metod#
 
Min metod har varit att genom enkäter skapa ett kvantitativt underlag för att undersöka 
ungdomars historieintresse. Detta underlag har sedan underställts kvalitativa bedömningar för 
att kunna jämföras med tidigare forskning kring människors intresse kring och bruk av 
historia. 

Urval#av#informanter#
Två skolor i två olika städer valdes ut för att delta i studien. Den ena skolan en IT-friskola 
med yrkesinriktning den andra en kommunal gymnasieskola med yrkesinriktning. Friskolan 
ligger i en mindre kommun norr om Stockholm och den kommunala skolan i en medelstor 
stad i Mellansverige. 
 Då syftet med undersökningen är att undersöka historieintresse och historiebruk hos 
ungdomar lämpade sig elever studerandes historia för undersökningen. Då historia A under 
läsåret 2008/2009 då undersökningen genomfördes var en valbar kurs. Mina egna elever i 
kursen historia A användes som informanter och för att bredda min undersökning ytterligare, 
kontaktade jag även en kollega i en annan stad som distribuerade min enkät bland sina elever, 
som även de studerade historia A.  

Enkäten#
Att använda en enkät som underlag för studien verkade mest lämpligt då man genom en enkät 
får in en stor mängd svar under en relativt kort tidsrymd. Stukát skriver att enkäter är ett bra 
val då ”man vill nå fler människor” eftersom en ”en större grupp ger kraft åt resultaten” 
samtidigt som möjligheten att generalisera resultaten blir större än vid en intervjustudie med 
några få personer. Samtidigt är risken med enkätstudien att bortfallet blir större på grund av 
att det är svårare att motivera den, ofta anonyma, gruppen att delta.62 Det är inte heller förrän i 
efterhand, under sammanställningen som det visar sig om informanterna har uppfattat 
frågorna ”korrekt”. Detta kan förhindras om den som delar ut enkäten är med då den besvaras 
och står till förfogande vid oklarheter.  
 Då jag hade tidigare erfarenhet av att ha utformat enkätundersökningar var jag medveten 
om fällorna, vid sammanställningen, av att ha möjligheten att välja flera svarsalternativ under 
en och samma fråga. Därför valde jag att använda mig av genomgående slutna frågor i 
enkäten, med instruktionen om att det endast var möjligt att välja ett svarsalternativ vid varje 
fråga men med möjlighet till kommentar på vissa av frågorna. Den största fördelen som jag 
ser det med slutna svar, är precis som Bryman skriver, nämligen att det ”är lätt att bearbeta 
svaren63” – förutsatt att frågorna är tydligt formulerade.  
 Vad gäller kommentarerna till vissa av frågorna, användes dessa för att försöka ge den 
kvantitativa undersökningen ett något kvalitativt djup. Kommentarerna kan ses som öppna 
svarsalternativ, en metod som kan tas till för att informanten ska få möjlighet att anpassa och 

                                                
62 Stukát, 2005, sid. 42. 
63 Bryman, 2002. 
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utveckla sitt svar. Problematiken med öppna svar är att de sällan blir så fylliga och 
innehållsrika som man önskar. Ofta blir de magra och intetsägande.64  
 Jag försökte göra enkäten så lättsam och tydlig som möjligt i dess utformning. Med 
lättsam menar jag främst det estetiska. Jag ville få eleverna att fylla i min enkät och valde 
därför ett typsnitt, Cambria Math, som var tydligt att läsa och som samtidigt inte skulle 
kännas alltför strikt. Enkäten börjar med en kursiverad text där jag presenterar mig själv och 
syftet med studien, jag har även valt att skriva ”Tack på förhand!” för att på det sättet få 
eleverna att förstå att jag främst förutsätter att de faktiskt tänker fylla i den, men visar på 
samma gång att jag är tacksam för att de tar sig tid till detta. Bakom texten finns en glad 
smiley, för att återigen lätta upp stämningen med enkäten och än mer ”lugna” informanterna 
och få dem att inte bli avskräckta av att ta del av en ”stor” vetenskaplig undersökning.  
 Därefter följer några lättsammare frågor i en del som vi kan kalla kapitel ett och som fick 
rubriken information om dig som fyller i denna enkät. Där fyller den svarande i 
könstillhörighet, vilken klass han eller hon går i samt vilket år han eller hon är född. Kapitlet 
avslutas med frågan om föräldrar eller målsmän har akademisk utbildning, ifall 
klassjämförelser kan komma att jämföras. Nästa kapitel i undersökningen, kapitel två 
behandlar historia i skolan. Där får besvaras frågor som har med historia som ämne samt 
elevernas intresse för olika epoker att göra. Kapitel tre behandlar historia utanför skolan och 
där får eleverna besvara frågor om hur deras historieintresse väcktes, om historia är viktigt 
samt hur de brukar historia i sitt vardagliga liv. 
 Innan enkäten delades ut till mina, samt min kollegas, elever läste mina lärarkollegor på 
den skola jag jobbade igenom enkäten och kommenterade sådant de tyckte var otydligt och 
som jag borde ändra.   
 Då jag skrivit en del om Rosenzweig och Thelens undersökning i delen om tidigare 
forskning är det viktigt att påpeka att frågorna sexton till arton med tillhörande 
svarsalternativ, i delen kallad historia utanför skolan, i sin helhet med tillägget blogga är 
formulerade på exakt samma vis som i deras amerikanska undersökning. Detta för att jag ska 
kunna diskutera likheter och skillnader dem emellan samt kunna dra slutsatser från detta, 
senare i min studie. Dock bör du som läsare ha i åtanke, när dessa två undersökningar jämförs 
med varandra, att Rosenzweig och Thelen intervjuade personer är från arton år och äldre, den 
äldsta mig veterligen, 83 år gammal. Åldersfaktorn samt att deras gedigna studie också 
säkerligen uppvisar kulturella skillnader mot min svenska och inte minst skillnader i tid, 
studien som Rosenzweig och Thelen gav ut 1998 genomfördes under några år på 1990-talet, 
kan troligtvis vara väsentligheter som bör tas i beaktande när jämförelser görs mellan dessa 
båda studier. 
 Stukát anser att det är viktigt att finna ett sätt att motivera sina informanter att faktiskt 
vilja ta del i undersökningen. I mitt fall utformades enkäten dels som en utvärdering av den 
kurs i historia A som de studerat samt en undersökning om ungdomarnas historieintresse och 
historiebruk. Jag försökte motivera studenterna att genomföra undersökningen genom dess 
utformning; att den var en utvärdering av kursen samt även en vetenskaplig undersökning. 
Främst tror jag att eleverna motiverades av att de ville vara sin lärare till lags, alltså vara 
snälla att bidra med svar till undersökningen, detsamma kan gälla min kollega i Gävle, då han 

                                                
64 Stukát, 2005, sid. 44. 
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delade ut enkäten till sina elever. Jag är medveten om att det kan ses som ett etiskt problem att 
använda sina egna elever som informanter. Detta kommer att diskuteras senare i 
metodkapitlet, under etiska överväganden.  

Genomförande#
I IT-friskolan lämnade jag själv ut enkäten en dag i maj, 2009. Eleverna svarade på enkäten 
anonymt fick fylla i om de var av kvinna eller man. Då alla elever inte var på plats kunde 
några fylla i enkäten i efterhand, två män valde att göra detta. 
 Min kollega distribuerade enkäten på en av sina lektioner, i den kommunala skolan, i 
samma månad år 2009. De elever som var närvarande under lektionen svarade på frågorna. 
Svaren skickades sedan med post hem till mig.  

Etiska#överväganden#
Jag har i denna undersökning utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer65 vad 
gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 Jag har tagit hänsyn till informationskravet, vilket innebär att de som är tänkta att 
medverka i studien vet varför studien genomförs och vad som är studiens syfte. I min enkät 
står det att ”jag skriver en uppsats om ungdomars historieintresse samt historiebruk”. Då 
deltagandet i studien ska vara frivilligt har jag valt att lägga till att ”Jag blir väldigt glad om 
du besvarar denna enkät – det tar bara några minuter”.  
 Ovanstående går hand i hand med samtyckeskravet, som innebär att deltagaren själv 
bestämmer om han eller hon vill medverka i undersökningen eller inte. Skulle det vara så att 
studien är av etiskt känslig karaktär och ska genomföras på personer under femton års ålder så 
måste föräldrar eller vårdnadshavare samtycka till att barnen är med i studien. Då min studie 
inte är av känslig karaktär, men än mer relevant – de ungdomar som deltar är äldre än femton 
år, tar de själva beslutet om de vill delta eller inte. De som tackar ja till att medverka i studien 
har rätt att hoppa av, när helst de känner att de inte vill vara med längre. Dock var det ingen 
av ungdomarna, som valde att fylla i enkäten, som inte fullföljde den. Detta kan ha att göra 
med, och nu kommer vi till det som kan ha haft viss påverkan på ungdomarna när de fyllde i 
enkäten, beroendeförhållandet. Det är önskvärt att det inte föreligger ett beroendeförhållande 
mellan forskaren, jag i det här fallet och uppgiftslämnaren, mina elever samt min kollega och 
hans elever. Som du säkert själv redan tänkt på så skulle detta kunna vara en faktor som 
innebar att ungdomarna kände sig tvingade att svara på enkäten av rädsla för att få, vilket 
givetvis inte skulle skett, sämre betyg i historia exempelvis. Detta kan ha legat som en rädsla 
hos vissa, det är jag medveten om. Dock var det inte någon elev som opponerade sig och alla 
som var närvarande fyllde, i mitt tycke, i enkäten helt frivilligt. 
 Vad gäller konfidentialitetskravet är det viktigt att material som rubriceras som känsligt 
hanteras på rätt sätt. Till det syfte materialet är tänkt att användas till samt att materialet 
förvaras på ett sätt som medfar att utomstående inte har tillgång till det. Då mitt 
undersökningsmaterial inte kan klassas som känsligt är ovanstående inte relevant här, dock 
har jag valt att anonymisera de ungdomar som svarar på enkäten. De fyller i sitt kön och 
vilken klass de går i detta för att jag, om jag skulle vilja detta, skulle kunna jämföra skillnader 

                                                
65 Vetenskapsrådet - www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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mellan skolorna, program m.m. Ungdomarna fyller även i det år de är födda. På det sättet vet 
jag inte vem som har svarat på enkäten. Möjligtvis skulle vissa svar vara så personliga eller en 
handstil vara så säregen att jag genom detta skulle kunna lista ut vem av mina egna elever 
som svarat eller skrivit i en bestämd enkät, men detta är inte särskilt troligt. Jag har så gott jag 
kunnat försökt att anonymisera enkäten för de medverkande ungdomarna.  
 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som ungdomarna lämnat till mig, endast ska 
användas för forskningsändamål och inte i något kommersiellt syfte. Givetvis används 
ungdomarnas uppgifter endast i det syfte de givit sitt samtycke till medverkan. 

Resultat#
Här presenteras resultaten av enkätundersökningen. Vissa enkätfrågor erbjöd möjligheten för 
informanten att kommentera och motivera sitt svar. Dessa kommentarer redovisas, inte alltid i 
sin helhet och inte alla svar, för att ge mer djup och liv till studien. På så sätt anser jag att 
studien blir intressantare att läsa då informanternas röster ger mer liv till och djup i den 
kvantitativa miljön. 
 Resultatet är indelat i tre avsnitt: (1)ungdomarnas förhållande till historia, 
(2)ungdomarnas historieintresse samt (3)ungdomarnas historiebruk. Men jag börjar med att 
redogöra för hur många ungdomar som deltog i studien. 
 

Tabell 4 – Antalet ungdomar som svarade på enkäten 
 n Procent 
Män 37 71 
Kvinnor 15 29 
Totalt: 52 100 

Siffrorna i spalten markerat med bokstaven n visar hur många informanter  
som besvarade enkäten.  

 
Som synes är det flest män som deltar i studien, 71 procent, än kvinnor, 29 procent. 

Ungdomarnas#förhållande#till#historia#
Följande avsnitt innehåller fyra tabeller som var en och undersöker ungdomarnas förhållande 
till historia. Tabellerna tar upp följande: (1)Om historia är viktigt för ungdomarna 
personligen. (2)Om ungdomarna anser att historia är ett av favoritämnena. (3)Hur 
ungdomarna ställer sig till historia som ett kärnämne samt (4) om ungdomarnas intresse för 
historia har ändrats eller inte, efter kursen i historia A. 

Historia#är#viktigt#för#ungdomarna#
 

Tabell 5 - Anser ungdomarna att historia är viktigt för dem personligen? 
 n Procent 
Ja 36 71 
Nej 15 29 
Totalt: 51 100 

Siffrorna i spalten markerat med bokstaven n visar hur många informanter  
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som besvarade frågan. En informant är borttagen, som valt fler än ett alternativ. 
 
Sedan tidigare tabell så vet vi att största delen av ungdomarna tycker att historia är viktigt. 
Den tidigare frågan skulle kunna tolkas som att historia är viktigt att läsa som kurs rent 
generellt. Här får ungdomarna istället ta frågan personlig. Är det viktigt för deras egen person 
att läsa historia? Svaret är ja, för den största andelen, då hela 71 procent av de tillfrågade som 
svarat just detta. 29 procent anser inte att historia är viktigt för dem personligen. 
 Bland dem som svarade att historia är viktigt motiveras detta med att historia är 
”allmänbildande”, ”bra” och ”roligt att kunna”. Historia är ”viktigt för framtiden” men också 
viktig kunskap då man får veta ”var som hänt förr i tiden”, ”hänt tidigare”. En kvinna har 
svarat att hon ”tycker det är roligt och intressant för man lär sig mycket om varför vissa saker 
är som de är idag och får en större betydelse”. En man menar att ”då historien sägs upprepa 
sig själv så tycker jag att de e bra att få veta vad som har hänt”. En kvinna tycker att ”ibland 
är det viktigt” medans en man svarar att ”historia borde vara viktigt för alla, det säger mycket 
om vår värld”. En man menar att ”det kan vara bra att veta sin egen historia” en man 
motiverar historians viktighet genom denna formulering ”Historian gör världen till hur den ser 
ut idag men personlig historia formar även individen”. 
 Bland dem som svarat att historia inte är viktigt svarar en man att han ”lever nutid, mår 
inte bättre av det som varit” en annan formulerar sig på liknande vis då han menar att ”det 
som har hänt har hänt. Nuet räknas”. Två andra män tycker inte att historia ”påverkar min 
jobbframtid” medans en annan man ”inte känner att det har någon nytta i verkliga livet”. En 
kvinna som svarat nej, motiverar sitt svar med att historia är ”bara lite” viktigt för henne 
personligen. 

Historia#är#inget#favoritämne,#men#en#viktig#kurs#att#läsa#
 

Tabell 6 - Om historia som kurs i skolan 
 n Ja Nej 
Historia är ett av mina favoritämnen 52 38,5 % 61,5 % 
Vi borde läsa mer historia i skolan 52 46 54 
Det är viktigt att läsa historia i skolan 52 90 10 

Siffrorna i spalten markerat med bokstaven n visar hur många informanter som 
besvarade frågan.  

 
Historia må inte vara favoritämnet men en stor del av ungdomarna känner ändå att det är 
viktigt att historia studeras i skolan. Största andelen, 61,5 procent, av ungdomarna tycker inte 
att historia tillhör favoritämnena. De anser inte heller att mer historia (än historia kurs A) bör 
läsas i skolan. Dock anser hela 90 procent av ungdomarna att det är viktigt att läsa historia i 
skolan. 
 På frågan är det viktigt att läsa historia i skolan? fanns möjligheten att motivera sitt svar. 
En stor andel av informanterna tog chansen att förklara sig och svaren kan delas in i nio 
kategorier. Det är viktigt att läsa historia i skolan för att: (1) lära av historien. En kvinna 
menar att historia är viktigt att läsa i skolan då ”sånt som andra världskriget är viktigt att man 
kan. Det får inte glömmas bort”. ”Vi måste lära av tidigare generationer. För att förbättra 
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framtiden och inte göra misstag igen”, skriver en man. Medan tre andra män uttrycker sig på 
liknande vis; ”för att man ska lära sig vad som hänt så att man inte upprepar sina misstag”, 
”ja, man måste veta om det förflutna för att kunna göra saker bättre i framtiden” samt ”learn 
from the past to improve our future.” (2) Ge en bakgrund till den egna personen. Två män 
skriver att det är viktigt ”att veta var man kommer ifrån”, ”man måste veta vad som hänt för 
att kunna förbereda sig för framtiden” samt som en kvinna uttrycker det ”ja, det är bra att veta 
ursprung från förfäder och vilka rötägg som har funnits”. (3) Allmänbildande, en man skriver 
att ”det är viktigt att veta vad som hänt tidigare, lika viktigt som att ha koll på vad som händer 
NU, om inte viktigare. Hör till allmänbildningen”. Fler skriver rakt av att historia är viktigt att 
läsa i skolan för att det är ”allmänbildande”. En kvinna uttrycker sig som så: ”Ja, 
allmänbildning och intressant. Man får lära sig saker man borde lära sig”. (4) Historia är 
roligt och/eller intressant. För att ”det är kul” skriver en man. ”Det är nice” skriver en annan. 
En tredje skriver att ”jag tycker bara att det är intressant” medans en annan man skriver att det 
är viktigt att läsa historia i skolan för att ”jag vill lära mig om det som har hänt i historien från 
stenåldern till nu. Detta är intressant och roligt”. (5) Kunna bilda sig en uppfattning om varför 
dagens värld ser ut som den gör samt (6) få förståelse för olikheter. En man skriver att 
historia ska läsas i skolan ”så pass mycket att man förstår hur samhället formats till vad det är 
nu”. En kvinna skriver att ”ja, det är viktigt då man behöver veta om historian om världen 
samt sin stad”. En annan kvinna menar att historia är viktigt att läsa i skolan då ”jag tror att 
historia i skolan skulle/kan motverka fördomar och ge en insikt i olika kulturers och 
religioners bakgrunder och historia. Man får en förståelse varför världen är och fungerar som 
den gör i dagens läge. Jag tycker att historia A borde vara obligatorisk.” (7) För fortsatta 
eftergymnasiala studier. En kvinna skriver att ”ja, jag anser att det är händelser som alla bör 
veta om. Jag tycker också att det är viktigt för det är ett behörighetsämne om man ska söka in 
på polishögskolan.” En annan kvinna var av samma åsikt då hon skrev ”ja, det är viktigt att 
läsa för att om man vill läsa vidare på högskola kan det oftast behövas”. (8) Vissa svarade 
”det är viktigt” att läsa historia, utan att vidare precisera varför. Dessa svar kunde se ut som 
följer: ”ja, det känns viktigt”, ”ja, det är väl bra att veta om historia” och ”det är bra att ha 
kunskap om vad som hände förr”. Det fanns också en del informanter som avvek i sina svar. 
En kvinna tyckte att ”ja, stora händelser” är viktiga att läsa om, ”men inte små, det är 
ointressant”. (9) Nej, det är inte viktigt att läsa historia i skolan. En man uttryckte sig som så 
att ”nej, det känns inte som om man har så mycket nytta av historia, men om man tycker det 
är roligt bör det finnas som val”. 

Historia#bör#vara#ett#kärnämne#
 

Tabell 7 – Vad är din inställning till historia som kärnämne? 
 n Procent 
Bra 41 79 % 
Mindre bra 8 15 
Dåligt 3 6 
Totalt: 52 100 

Siffrorna i spalten markerat med bokstaven n visar hur många informanter som 
besvarade frågan. 
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Även om inte alla tycker att historia är det roligaste ämnet i skolan så tycker de ändå att det är 
ett viktigt ämne att studera, som vi såg i föregående tabell. Detta visar sig även i denna tabell 
när de får svara på om de tycker att historia borde vara ett kärnämne i skolan. Närmare 80 
procent av ungdomarna tycker att historia borde vara ett kärnämne. Medan 6 procent tycker 
att det är en dålig idé.  
 Även här framkommer en del av de nio kategorier som redogjordes för ovan. En 
framåtsyftande kunskap som man får av att kunna sin historia, lära av historien och genom 
detta hjälpa människan att göra klokare val i framtiden. En man skriver att ”alla behöver 
historia i skolan. Mer kunskap gör att vi tar lärdom” en annan man uttrycker sig på liknande 
vis då han skriver ”det är viktigt och även så att man lär sig av tidigare misstag i historien”. 
En man menar att om alla läser historia skapas förståelse kan ”visa samhörighet” mellan 
”grupper i konflikt”. En liknande tanke är att man genom historia lär sig om världen idag då, 
som en man uttrycker det, ”historien formar dagens åsikter och kulturer.” En man menar att 
”historia bör vara ett måste, jag tycker att det hör till allmänbildningen”. En kvinna skriver att 
”historia är viktigt att lära sig om. Allmänbildning!” ytterligare en annan kvinna uttrycker 
liknande åsikt ”man måste vara lite allmänbildad”. Många skriver att historia är ”viktigt”, ”ett 
viktigt och intressant ämne som alla borde läsa” ett ”behövligt ämne”. Sedan finns det de som 
inte anser att historia borde vara ett kärnämne. En man skriver så här: ”mycket plugg och 
mycket som jag anser inte är ’av värde’, en del har varit bra att veta”. En kvinna menar att det 
”är för mycket årtal att hålla reda på” medan en man skriver att det ”finns tillräckligt med 
kärnämnen och det kan bli svårt att hålla uppe betygen i många ämnen”. En kvinna tycker att 
historia ”ska vara frivilligt” och en man menar att historia ”inte är tillräckligt viktigt” då 
historia inte ”påverkar framtiden och jobb så mycket”.  

Historia#är#intressant#L#men#långt#ifrån#roligt.#
 

Tabell 8 - Anledningar till att ungdomarna valde att läsa historia A 
 n Procent 
Intressant 24 50 % 
Annat 8 17 
Viktigt 7 15 
100-poängs kurs 5 10 
Roligt 4 8 
Totalt: 48 100 

Siffrorna i spalten markerat med bokstaven n visar hur många informanter som 
besvarade frågan. Fyra informanter är borttagna då de valt flera alternativ.  

 
Vi vet att den största andelen av ungdomarna inte har historia som favoritämne. Varför har de 
då valt att läsa historia? Vi vet att många av dem tycker att historia är viktigt att studera. 
Hälften av ungdomarna valde att läsa historia för att de tycker att det är intressant. Därefter 
för att det är viktigt. Några valde att läsa historia för att den är en relativt stor kurs, 100 poäng. 
Anledningen till att detta alternativ, som kan verkar lite avsides, finns med är att det i valtider 
diskuteras mycket i korridorer mellan elever om vad de bör lära för kursen och vilka de inte 
bör läsa. Historia lockade en del genom att vara en stor kurs som gav många poäng, vilket 
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innebär att det räckte för dessa elever, som valde att läsa historia, att inte behöva studera en 
kurs till. En kurs istället för två alltså. 
 Fler än hälften av informanterna som valt alternativet annat uppvisar en någorlunda 
positiv attityd till ämnet. Tre av dem skriver att de valt kursen främst för att få 
högskolebehörighet, medan tre andra, som inte uppvisar så positiv attityd till ämnet, inte hade 
så mycket att välja på: det ”fanns inget annat att välja i trean”, ”den enda kursen […] jag hade 
behörighet för” samt ”det var mitt sista val!”.  

Ungdomarnas#historieintresse##
Följande avsnitt innehåller tre tabeller som var en och undersöker ungdomarnas intresse för 
historia. Tabellerna tar upp följande: (1)Vilken historia som är viktigast för ungdomarna. 
Vilken epok ungdomarna är (2)mest och (3)minst intresserade av. (4)Hur ungdomarnas 
historieintresse väcktes samt (5)varför de valde att läsa historia A på gymnasiet.  

Världshistoria#anses#viktigare#än#den#egna#historien#
 

Tabell 9 – Vilken historia tycker du är viktigast för dig personligen? 
 n Procent 
Världshistoria 28 62 % 
Min egen historia/min familjs historia 9 20 
Europeisk 4 9 
Svensk  3 7 
Lokalhistoria 1 2 
Totalt: 45 100 

Siffrorna i spalten markerat med bokstaven n visar hur många informanter som 
besvarade frågan. Sju informanter är borttagna då sex gav fler än ett svarsalternativ och 
en person lämnade frågan obesvarad. 

 
Världshistoria anses vara viktigast för stört andel, 62 procent, av de tillfrågade. Näst därefter 
kommer den egna personens eller familjens historia som 20 procent av det tillfrågade anses 
vara viktigast för dem personligen. Minst intressant anses lokalhistoria vara. 
 Bland dem som svarade att världshistoria är viktigast, förklaras valet genom bland andra 
följande motiveringar: En kvinna tycker att ”världshistoria är viktigast för att det är mycket 
som hänt i andra länder som påverkat vårt liv idag och jag tycker det är bra att veta hur och 
varför det är så”. En man menar att världshistorian ”påverkar alla”. Några stycken menar på 
att det förekommit krig i olika delar av världen som påverkat hur världen ser ut. En man 
skriver att världshistoria är intressant men ”tycker dock att min egen och familjens historia är 
minst lika viktig!” 
 Varför den egna och familjens historia är viktigast motiveras på flera vis. Att det är roligt 
och kul att veta sitt ursprung, ”se hur de haft det”. En kvinna menar att den egna historian är 
viktigast då hon i versaler utbrister ”ÄLSKAR MIN FAMILJ”. En annan kvinna motiverar 
sitt val med att den egna historien ”är något som alltid kommer att finnas med en i livet” och 
därigenom är ”roligt att titta tillbaka” på. Men det som de alla, utan att de skrivit just så ändå 
uttrycker är vad en man skriver när han motiverar sitt val med att den egna historian ”den 
ligger mig närmast”. Om det må vara i tiden eller närmast hjärtat, det är en tolkningsfråga. 
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Den europeiska historien har fått en motivering, då en man helt enkelt skriver att den är ”mest 
intressant”. svensk historia motiveras som mest intressant genom en kvinna som skriver ”för 
att jag bor i Sverige” och en man ”för att jag är svensk”. 
 Den man som tycker att lokalhistoria är viktigast menar att den är just detta då det är 
”roligt att veta vad som har hänt på platsen man bor på”. 

Ungdomarna#finner#världskrigen#mest#intressant#
 

Tabell 10 – Vilken epok är ungdomarna mest intresserade av? 
 Alla ungdomar Kvinnor Män 
 n Procent n Procent n Procent 
Forntiden 1 2 % - - 1 2.8 % 
Antiken 4 8 3 20 1 2.8 
Medeltiden 9 18 3 20 6 16.7 
”Upptäckterna” - - - - - - 
Revolutionerna 1 2 - - 1 2.8 
Världskrig 32 63 8 53 24 66.7 
Efter 1945 1 2 - - 1 2.8 
Annat 3 5 1 7 2 5.6 
Totalt: 51 100 15 100 36 100 

Siffrorna i spalten markerat med bokstaven n visar hur många informanter  
som besvarade frågan.  

 
Mer än hälften av ungdomarna, 62 procent, visar störst intresse för världskrigen. Därefter är 
Medeltiden en epok som intresserar då 18 procent av ungdomarna valde den epoken som mest 
intressant. Minst intressant anser ungdomarna att forntiden (2 procent), tiden efter 1945 (2 
procent) samt ”Upptäckterna” är, som ingen ungdom gav sin röst. 
 Mellan kvinnorna och männen är det heller ingen skillnad om vilken epok som anses 
mest intressant, hos båda könen valde mer än hälften av andelen tillfrågade världskrigen som 
mest intressant.  
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Revolutioner#och#Forntid#väcker#minst#intresse#
 

Tabell 11 – Vilken epok är du minst intresserad av? 
 Alla ungdomar Kvinnor Män 
 n Procent n Procent n Procent 
Forntiden 10 21.3 % 4 26.7 6 18.8 
Antiken 9 19.1 1 6.7 8 25 
Medeltiden 2 4.3 1 6.7 1 3.1 
”Upptäckterna” 5 10.6 1 6.7 4 12.5 
Revolutionerna 16 34 5 33.3 11 34.4 
Världskrig 2 4.3 2 13.3 - - 
Efter 1945 0 - - - - - 
Annat 3 6,4 1 6.7 2 6.3 
Totalt: 47 100 15 100 32 100 

Siffrorna i spalten markerat med bokstaven n visar hur många informanter  
som besvarade frågan. Fem informanter är borttagna då de inte svarat enligt 
instruktionerna. 

 
Ungdomarna visar minst intresse för revolutionernas tidevarv, hela 33 procent anger ”epoken” 
som minst intressant. Därefter följer forntiden med 23 procent av ungdomarnas röster med 
antiken, 18 procent, i hasorna. Allra mest intressant med noll procent av rösterna är, och som 
inte stämmer överens med föregående tabell, åren efter 1945. Även i denna tabell kan vi dock 
se att världskrigen har få röster gällande ”minst intressant”.  
 Av detta kan vi se att för både för kvinnor och män är det historia som ligger någorlunda 
nära i tiden som ses som mest intressant.  

Skolan#väckte#historieintresset#
 

Tabell 12 - Anledningar till ett historiskt intresse 
 n Procent 
Skolan 16 32.7 % 
Film 9 18.4 
TV-/dataspel 7 14.3 
Annat 5 10.2 
Böcker 4 8.2 
Hemmet 4 8.2 
Vänner 2 4.1 
Rollspel 1 2 
Museum 1 2 
Totalt: 49 100 

Siffrorna i spalten markerat med bokstaven n visar hur många informanter som 
besvarade frågan. Tre informanter är borttagna då de valt fler än ett svarsalternativ.  

 
Det är intressant att få reda på vart detta historieintresse, som ändå en stor del av ungdomarna 
bär på, grundar sig i. Störst andel, 32,7 procent, av ungdomarna menar att det var skolan som 
väckte det historiska intresset. Därefter har filmer, 18,4 samt TV-/dataspel, 14,3 procent. 
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Bland dem som svarat annat menar en man att historieintresset ”växt fram genom åren” en 
kvinna som inte visar något större intresse för historia alls genom att ange att anledningen till 
hennes historiska intresse, att hon går kursen, är att det är ett ”behörighetsämne” på 
universitetet. Änne en kvinna svarar att hon ”har inget” historieintresse medans en man ”inte 
vet” varför han finner historia intressant, ännu en man menar att han inte har en aning om 
varför han tycker historia är intressant men undrar om det kanske kan bero på ”bra lärare”. 8,2 
procent svarar att deras intresse grundar sig i böcker medans ytterligare 8,2 procent menar att 
det är i hemmet historieintresset vuxit fram. 4,1 procent har blivit intresserade för historia 
genom sina vänner och 2 procent av de tillfrågade menar att rollspel eller museum väckte det 
historiska intresset. 

Både#oförändrat#och#ökat#intresse#för#historia#efter#historia#A#
 

Tabell 13 – Ungdomarnas historieintresse efter historia A-kursens slut 
 n Procent 
Oförändrat 25 48 % 
Ökat 24 46 
Minskat 3 6 
Totalt: 52 100 

Siffrorna i spalten markerat med bokstaven n visar hur många informanter  
som besvarade frågan.  

 
Det råder delade meningar om intresset för historia har ökat efter studier i historia A eller inte. 
48 procent av ungdomarna svarade att kursen i historia A inneburit att deras intresse för 
historia varken ökat eller minskat medan 46 procent av ungdomarna anser sig ha fått ett ökat 
intresse för historia. De kvarvarande 6 procenten blivit mindre intresserade av historia än vad 
de var innan kursen startade. 
 Bland de ungdomar som besvarat frågan med att deras intresse ökat, valde vissa att 
motivera sitt svar. Detta är några röster om ökat intresse för historia: Två kvinnor menar att de 
”lärt mig mycket som” de ”förut inte visste” medans en annan kvinna menar att hon ”förstår 
mer” är ”mer insatt”. En man skriver att han ”vill lära [sig] mer om revolutionerna och 
världskrigens tid”. En annan man skriver att ”vi har hållit på med många intressanta ämnen så 
intresset har ökat mer och mer” medans en kvinna menar att hon fått mersmak att läsa mer 
historia då hennes lärare gett dem ”intressanta ämnen att fördjupa oss i”. En man menar att 
historian blir ”roligare och mer intressant med en bra lärare” en annan att historia ”bara” blir 
”roligare och roligare”. En man ”gillar att hitta mindre historiska event” som han besöker. Jag 
”har alltid varit intresserad”, skriver en man ”men mer kunskap väcker också större intresse”. 
 Bland ungdomarna som svarade att intresset är oförändrat, motiverar några sitt svar med 
följande: ”Jag är mest intresserad av andra världskriget och det har inte förändrats” menar en 
kvinna. En man skriver att ”jag har samma intresse för historia som innan och mitt intresse är 
ganska stort”. De övriga som kommenterat sitt val förtydligar helt enkelt att intresset är lika 
som tidigare, varken mer eller mindre. 
 En av ungdomarna har motiverat varför hans intresse för historia minskade under kursens 
gång: ”För mycket arbete om vissa saker och otroligt lite av andra”.  



 26 

Ungdomarnas#historiebruk#
Följande avsnitt innehåller två tabeller som var en och undersöker ungdomarnas historiebruk. 
Tabellerna tar upp följande: (1) Om ungdomarna har ägnat sig åt aktiviteter som bevarar eller 
undersöker historien under det senaste året. (2) Vid vilka aktiviteter som ungdomarna känner 
störst närhet till det förflutna.  

Filmer#om#det#förflutna#lockar#mer#än#släktforskning#
 

Tabell 14 - Aktiviteter kopplade till att bevara/undersöka det förflutna som 
ungdomarna har eller inte har ägnat sig åt de senaste 12 månaderna. 

 n Ja Nej 
Tittat på fotografier tillsammans med familj och vänner 50 76 % 24 % 
Fotograferat eller videofilmat för att bevara minnen 48 71 29 
Sett på filmer/TV-program om det förflutna 51 90 10 
Medverkat på familjeträff eller återträff av annat slag 49 61 39 
Besökt historiska museer eller historiska platser 51 61 39 
Läst böcker om det förflutna 49 51 49 
Släktforskat 48 10 90 
Tillverkat släktträd 48 6 94 
Skrivit dagbok 47 15 85 
Bloggat 46 33 67 

Siffrorna i spalten markerat med bokstaven n visar hur många informanter som besvarade 
frågan.  

 
Störst andel, hela 90 procent av de tillfrågade ungdomarna, har sett på filmer eller tv-program 
om det förflutna, men det är även vanligt att titta på fotografier samt att ta foton för att prata 
om och bevara minnen. Att skriva dagbok eller att tillverka släktträd är det en låg andel som 
ägnar sig åt. 

Högtidsfirande#skapar#känsla#av#samhörighet#med#det#förflutna##
 

Tabell 15 - Samhörighet med det förflutna 
 Medelvärde 8 - 10 1 - 3 
Familjesammankomst 6.1 

(49) 
31 % 16 % 

Besök på museum eller historisk plats 3.1 
(49) 

27 41 

Firande av högtid 7.3 
(49) 

59 12 

Se en film/TV-program om det förflutna 6.8 
(50) 

44 12 

Studera historia i skolan 6.8 
(48) 

52 4 

 10 = Du känner stor samhörighet med det förflutna. 
 1 = Du känner ingen samhörighet med det förflutna. 
 Siffrorna inom parentes visar hur många informanter (n) som besvarat frågan.  
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I tabellen framgår det att eleverna känner störst samhörighet med det förflutna under 
högtidsfiranden som jul- och påskfiranden. Även historieundervisningen samt tv och film om 
det förflutna får dem att känna sig nära det som en gång var. Minst samhörighet med det 
förflutna känner de vid familjesammankomster och genom museibesök.  
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Metodkritik#
När enkäten sammanställts och resultatet redovisats är det lätt, då det är mänskligt att vara 
efterklokhet, att se brister i metodvalet. Jag ska i det följande diskutera de brister jag upptäckt 
i genomförandet och sammanställningen av min undersökning, men även generella brister 
med just enkäten som metod rent generellt.  
 Men låt mig börjar med en kritisk genomgång av underlagets trovärdighet. 

Reliabilitet,#validitet#och#generaliserbarhet#
Reliabilitet har att göra med hur tillförlitligt undersökningsmaterialet är. Då jag ville nå så 
många som möjligt kändes enkät som den bästa metoden, särskilt då den kan jämföras med 
liknande undersökningar, av historieintresse och historiebruk, där metoden enkät använts.  
 Vad gäller validiteten mäts det som jag avser att mäta. Möjligtvis kanske några frågor 
och svarsalternativ i efterhand visar sig vara formulerade på ett sätt som kanske kan tolkas på 
flera sätt, vilket kan ifrågasätta tillförlitligheten. Dock tycker jag inte att det är så stor 
tolkningsfrihet, i jämförelse med andra liknande enkäter, att studien inte skulle kännas 
tillförlitlig. Det kan även vara så, som underströks ovan, att någon kan ifrågasätta 
trovärdigheten i ungdomarnas svar, då de tillfrågade är mina elever. Kanske de svarat på 
frågorna på det sätt som de tror jag efterfrågar, kanske har de inte gjort detta och endast svarat 
enligt sina egna premisser. Jag har förhoppningar om det senare då jag i största möjliga mån 
följt de etiska principerna, nämnda ovan, för att studien trots ett möjligt beroendeförhållande 
ska vara så objektiv som möjligt.  
 Vad gäller generaliserbarhet skulle jag inte våga påstå att denna studies reslutat enskilt 
och utan jämförelse med andra liknande undersökningar av ungdomar skulle kunna sägas 
representera historieintresset och historiebruket hos hela Sveriges gymnasieungdomar. 
Däremot kan den bidra med att stärka de studier som redan finns, om resultatet skulle vara 
lika och ifall så inte är fallet väcka nya frågor varför de inte visar liknande resultat.  
 Varför jag anser att du inte ska dra generella slutsatser av denna studie är dess underlag 
som är relativt tunt, men inte så tunt för att väcka uppseenden bland liknande undersökningar 
på c-nivå. I studien medverkade 52 ungdomar, 15 kvinnor och 37 män. De studerade vid 
undersökningstillfället på yrkesförberedande program – möjligtvis kan jag tänka mig att 
elever som studerar studieförberedande program kan tänkas uppskatta ett teoretiskt ämne som 
historia än mer än dessa elever. Dock har elever i denna undersökning själva valt att läsa 
historia – som kan visa för ett intresse för ämnet.  

Svårigheter#vid#enkätsammanställning#
Svårigheterna, som jag sett, med enkäten som metod är bland annat att informanten inte följer 
anvisningarna. Låt oss säga att det finns flera alternativ på en fråga att välja på och 
anvisningen är att välja ett av alternativen. Problemet uppstår då informanter inte finner att 
något av de givna alternativen passar som svar och därigenom struntar i frågan alternativt 
väljer att markera två eller fler alternativ.  
 Ett annat problem som förekommer är när två eller flera frågor liknar varandra, men var 
för sig frågar om två olika saker, vilket tyvärr kanske inte är tydligt i informantens ögon. 
Detta kan då medföra att informanten tar illa vid sig och eller tar åt sig och därefter ger korta 
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arga svar i de öppna frågorna, av typen: ”det har jag ju redan sagt!” vilket inte är till fördel för 
mig i min sammanställning av resultaten, då deras svar inte kan räknas som giltigt i det fallet. 
Problemet grundar sig troligtvis i att frågorna inte tydligt nog visar i vilket syfte de är ställda, 
men också att informanterna saknar förståelse för att de svarar på redan formulerade frågor 
som inte kan ändras eller anpassas efter tidigare givna svar. Resultatet av det hela blir att 
informanten inte orkar bemöda sig med att skriva utförligt i kommentarerna då informanten 
av allt att döma känner att hen redan berättat detta och upprepar sig, vilket i sin tur innebär att 
jag missar viktiga upplysningar om hur informanten tycker och tänker i frågan. 
 Ytterligare problem som uppdagats med de öppna svaren, i anslutning till de slutna 
frågorna, var att informanterna i många fall gav relativt korta svar som inte gav det djup jag 
var ute efter. Det visade sig även att de som bemödade sig med att utveckla sina svar, där det 
fanns möjlighet till det, återkommande var samma informanter. Detta bör tas i beaktande i 
resultatdelen.  

Diskussion#
I det följande kommer jag att diskutera samt jämföra resultatet av min studie med tidigare 
forskning. 

Ungdomarnas#förhållande#till#historia#
De flesta, 71 procent, av ungdomarna i undersökningen anser att historia är viktigt för dem 
personligen. När de ska formulera varför historia är viktigt anger de olika orsaker: historia ger 
dem en förståelse för varför nutiden är som den är. Någon menar att historia är 
allmänbildande och en annan att historia formar individen. Då det är få, för att inte säga 
ingen, som skrivit mer utvecklade svar i anslutning till enkäten är det svårt att dra några 
lysande slutsatser till ungdomarnas inställning och djupare förståelse för historians nytta (och 
även skada). Dock kan ändå sägas att de upprepar det välkända formuleringen att ”lära av det 
förflutna” utan att kanske förstå vad som gömmer sig i orden.  
 De ungdomar som har svarat att historien inte är viktig för dem personligen förefaller ha 
en historiesyn, som innebär precis det som Rosenzweig och Thelen tog upp i sin studie, att 
historia ses som något dött, utan mening i nuet. Något som varit och därmed bör förkastas ner 
i gårdagens papperskorg ”beyond any use in the present”. Historia är historia för dessa 
personer, helt enkelt. Precis som i Elmersjös studie där ungdomarna har svårt att se hur 
historien har något med deras eget liv att göra. Det är svårt att se sin lilla historia i den stora 
historien.  
 Precis som tidigare studier visat är ungdomarna relativt positivt inställda till historia som 
ämne. Denna går alltså tvärtemot det som Elam, Johansson, Thavenius, Osvalds samt även 
Rosenzweig och Thelens informanter hävdat, nämligen att historia i skolan är tråkigt och 
något som gemene man är negativt inställd till. Både den här studien och tidigare studier av 
Hagman och Hansson visar visserligen att historia inte tillhör favoritämnena, och ungdomarna 
tycker heller inte att de ska behöva studera mer historia i skolan, men trots detta som kan låta 
motsägelsefullt så inser de ändå värdet med studierna då historia anses vara ett viktigt ämne. 
 Varför skolämnet historia anses viktigt är enligt ungdomarna följande: för att lära av 
historien, ge en bakgrund till den egna personen samt för att det är allmänbildande. Några 
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anser att det är viktigt för att historia är roligt eller intressant. Varför det är intressant ges dock 
inte några djupare förklaringar till. Återstående menade att historia är viktigt för att historia 
ger en förklaring till varför vår värld ser ut och fungerar som den gör. Ungdomarna i denna 
studie ger även här liknande anledningar som de ungdomar som medverkat i Hagmans studie. 
Dock har inte ungdomarna i denna studie skrivit något om att de söker spänning eller 
avkoppling med sina historiska studier. Detta beror troligtvis på att det inte var med som 
valbart alternativ i de slutna frågorna, men ingen har uppgivit detta som anledning i 
kommentarer heller.  
 Historiska studier kan enligt ungdomarna också vara en källa till förståelse för olikheter 
bland människor. Ett mer praktiskt svar till varför historia är ett viktigt ämne att läsa är, enligt 
en av ungdomarna, att kursen ger behörighet till universitetet. Att historia är intressant är ändå 
den största anledningen till att ungdomarna valde att läsa historia samt att historia kändes 
viktigt att läsa.  
 Många också valt kursen för att det är en stor kurs. Den är värd hundra poäng vilket gör 
att de ”bara” behöver läsa en kurs istället för två. Taktiskt? Kanske, men det gäller att vara 
alert och engagerad (vilket de som valt historia för kursens omfång troligtvis inte är först och 
främst) då det är en kurs med gediget innehåll som kanske för de flesta ”100-poängs-kurs”-
väljare visade sig vara mer plugg än de förväntat sig, för att kursen betygsmässigt skulle ge 
utdelning lagom till studenten. Om det inte var så att någon av ungdomarna var inom de 46 
procent som faktiskt har fått ett ökat intresse för historia sedan de påbörjade sina studier. 
 Ungdomarna i studien uttrycker tydligt att historia är långt ifrån roligt, då endast 4 
procent har valt detta alternativ. Det är inte så att de återstående 96 procenten för den skull 
lutar åt att ämnet, som de finner intressant och viktigt men långt ifrån roligt, är tråkigt. Men 
ska man förlita sig på tidigare studier verkar dock ”tråkstämpeln” kring historia vara ett 
faktum. Hagmans undersökning visade att majoriteten av ungdomarna fann historia intressant 
men ändå tråkigt. Intervjuade personer i Rosenzweig och Thelens undersökning uttryckte 
liknande omdömen om historia som skolämne, då de kände att den historia de läste i skolan 
var så långt ifrån deras egen historia, att det inte kunde relatera till den vilket i sin tur gjorde 
historia i skolan ointressant och betydelselös för dem. 

Ungdomarnas#historieintresse#
Tidigare studier av Hagman, Hansson och Youth and History-undersökningen om ungdomars 
historieintresse visar att senare tiders historia, från 1800-talet och fram till nutiden intresserar 
dem mest. Detta stämmer in även på denna undersökning där ungdomarna menar att 
världskrigens tid intresserar dem allra mest, oavsett om de tillfrågade är kvinnor eller män. 
Hansson undersöker i sin studie historieintresset hos kvinnor respektive män, och har då 
kommit fram till att kvinnor främst är intresserade av den lilla historien, det vill säga, 
historien om sig själv och sin familj medan männen intresserar sig för specifika händelser 
eller personer: äventyr och diktatorer.  
 Då denna undersökning och Hanssons undersökning inte har exakt samma 
frågeställningar som svarsalternativ är det svårt att göra en rättvis jämförelse däremellan. 
Dock kan man säga att kvinnor och män i denna studie visar stort intresse för världshistoria då 
62 procent säger sig vara mest intresserade av detta. Det är 20 procent av ungdomarna som 
sätter den lilla historien/sin egen och familjens historia i första hand. Det är ändå dessa två 
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som är de mest populära valen, framför de andra alternativen som var europeisk historia, 
svensk- samt lokalhistoria.  
 Hagman har även han undersökt närmare vilken historia som främst intresserar 
ungdomarna. Han kom fram till att killar föredrar 1900-talshistoria och flickor sin 
egen/familjens historia. I det här fallet är det lite lättare att dra jämförande slutsatser då både 
män och kvinnor, i min studie, föredrar världskrigens tid och därefter medeltiden (kvinnorna 
väljer också antiken). Minst intresserade är den här studiens ungdomar av revolutionernas tid 
(sent 1700-tidigt 1800-tal) samt forntiden oavsett vilket kön de tillhör.  
 Varför det ser ut så här kan ha att göra med det som Hansson resonerat om tidigare, 
nämligen att ungdomarna intresserar sig för den historia de besitter störst kunskap om redan, 
alternativt den historia som ligger dem närmast till hands. Oavsett om det är den lilla historien 
som påverkar dem själva och deras familjer eller som ligger dem närmst rent geografiskt eller 
tidsmässigt. I den här studien skulle jag vilja påstå att det är den historia som ungdomarna 
blivit introducerade för mest, som de visar störst intresse för. Världskrigen, som visat sig 
väcka mest intresse hos ungdomarna, är något som de troligtvis mött i filmer och tv-program 
mer frekvent jämfört med en epok som i den här studien väcker minst intresse, nämligen 
forntiden.  
 När det gäller hur ungdomarnas historieintresse väcktes, finns det (mig veterligen) inget 
material att jämföra med. Enligt min undersökning är det främst skolan som väckt intresset 
för historia (ca.32 procent). I andra hand är det film (ca.18 procent) och tv-/dataspel (ca.14 
procent) som fått dem att bli historieintresserade. Att just film och spel hamnar högt på listan 
över sådant som väckt intresse, går hand i hand med vilka epoker/tider ungdomarna visar 
mest intresse för. Troligtvis finns det betydligt mer spel (och filmer) om världskrigens tid än 
om forntiden. 
 Så, kanske kan man som av Hagmans studie och även av denna studie dra slutsatsen att 
ungdomar intresserar sig mer för sådan historia som de redan har kunskap om. Varför det är 
så är dock en annan sak. Kanske för att de vill fördjupa sig om sådant de redan vet att de 
tycker om? Kanske vill de glänsa med sina kunskaper? Kanske vill de känna sig trygga i att 
de redan har en förståelse för det de ska studera och inte känna sig vara ute på okänd mark? 
 Vad gäller historieintresset bland ungdomarna, kan det vara intressant att veta om 
ungdomarna känner att deras intresse för historia är oförändrat, har ökat eller kanske till och 
med minskat, efter de historiska studierna. 48 procent menar att deras intresse är lika stort 
(eller litet) som när de påbörjade kursen. Glädjande nog menar likafullt 46 procent av 
ungdomarna att deras intresse för historia har ökat med de historiska studierna. Det blir bara 
”roligare och mer intressant med en bra lärare” menar en man, medan en annan man drar 
slutsatsen att ”mer kunskap väcker större intresse”. En slutsats som går hand i hand med det 
Elmersjö fiskar efter då han låter förstå att kunskapen och arbetsglädjen vaknar där intresse 
kan väckas. 

Ungdomarnas#historiebruk#
De ungdomar som deltar i studien går sista året på gymnasiet och är överlag mellan 18-19 år 
gamla. Deras svar på frågorna om historiebruk kommer nu att ställas i relation till en 
amerikansk studie där de medverkande är som yngst 18 år och som äldst någonstans runt 80 
år gamla. Detta kommer givetvis att påverka diskussionen om varför resultatet ser ut som det 
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gör. En ung människa som ungdomarna i denna studie har ett helt annat perspektiv och en helt 
annan förståelse till livet än vissa av dem som medverkade i den amerikanska studien. Detta 
till trots är de människor och med det är de alla mer eller mindre medvetna om historien och 
hur de brukar den. Det ska därför bli intressant att titta närmare på vad de uppvisar för likheter 
och skillnader trots ålders- och kulturskillnad.  
 Låt mig börja med vilka aktiviteter ungdomarna ägnat sig åt det senaste året för att 
antingen bevara eller undersöka det förflutna.  

Historierelaterade#aktiviteter#
 Först kan man ju fråga sig vad det innebär att bevara samt undersöka det förflutna. Det 
som ungdomarna allra helst ägnar sig åt och som 90 procent säger sig gjort det senaste året, är 
att ha sett antingen tv-program eller filmer om det förflutna. Att se på filmatiseringar om det 
förflutna kan innebära både att de som ser på filmen vill bevara det förflutna genom att 
påminna sig om det som har varit eller för att undersöka det förflutna genom andras 
tolkningar av det förgångna. Filmatiseringen ger troligtvis den som tittar, oavsett om det är 
medveten eller omedveten aktivitet till bevaring eller undersökning av det förflutna, större 
medkänsla och förståelse för det förgångna då individen här får en chans att återuppleva det 
som varit i både ljud och bild.  
 Film är en aktivitet som, enligt min egen erfarenhet, är ett populärt inslag i det historiska 
klassrummet och lätt fångar elevernas intresse och väcker deras empati med människorna i 
filmen. Många ungdomar verkar tro att filmvisningen i klassrummet är detsamma som att ta 
det lugnt och titta på film hemma i tv-soffan, och kan i många fall gå in med samma 
förhållningssätt till filmen som de har hemma. Då är det viktigt att påpeka för ungdomarna att 
filmen ses i ett visst syfte och detta syfte (varför filmen visas) står tydligt för ungdomarna 
antingen innan filmen ses eller i varje fall diskuteras efter filmens slut. Då denna attityd visats 
upp i klassrummet är det lätt att dra slutsatsen att: många ungdomar har ägnat sig åt att titta på 
filmer om det förflutna under det senaste året – hur medvetet de tittat vad gäller syftet är dock 
svårt att orda om.  
 Därefter har ungdomarna ägnat sig åt att titta på fotografier tillsammans med familj och 
vänner (71 procent) samt fotograferat eller filmat för att bevara minnen (71 procent). Dessa 
aktiviteter känns mer medvetet historiskt förankrade än filmtittandet. I aktiviteten av att titta 
på bilder, med familjen eller vänner, återvänder de troligtvis i sinnet tillbaka till den stund och 
den tid bilden är ifrån, för att minnas vad som hände oavsett om det är bra eller dåliga minnen 
som väcks. Kanske tittar de tillsammans med andra för att minnas tillsammans och påminna 
varandra om det som varit eller är gemensamt? Eller för att komma ihåg och samtala om 
någon som inte är med dem längre eller för att visa en ny bekantskap vem de är och vart de 
kommer ifrån och kanske därigenom hitta gemensamma nämnare? Detsamma kan säkerligen 
gälla aktivitet då foton tas och filmer spelas in. Varför gör de detta? Troligt är för att de vill 
minnas stunden senare i livet, kunna gå tillbaka och veta vad de gjorde just där och då och 
med vilka. Vågar jag påstå att det är en medveten handling till att bevara nuet inför 
framtiden? Kanske.  
 Låt mig få påminna om en sak innan vi fortgår. Den amerikanska studien håller samma 
tre aktiviteter för populärast. Fast där har aktivitet med att titta på fotografier med familj och 
vänner fått flest röster (91 procent) följt av att ta fotografier samt filma för att bevara minnen 
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(83 procent) och först på tredje plats hamnar de historiska filmerna (81 procent). Vad som gör 
jämförelserna mellan dessa undersökningar lite vanskliga är – och det är främst på just denna 
fråga om aktivitet om att bevara och undersöka det förflutna som det visar sig mest – att den 
amerikanska undersökningen genomfördes i slutet av 1990-talet och min studie tio år senare, 
under 2009.  
 Under de här tio åren har internet slagit igenom stort och i Sverige har i stort sett varenda 
ungdom tillgång till en egen dator. Vad denna dator och nätet har för påverkan på bevarandet 
av det förflutna menar jag är detta: det är lätt numera mer lättvindigt ta ett kort eller filma en 
liten filmfrekvens med sin mobil för att sedan sekunden efter dela bilden eller filmen på nätet 
i diverse sociala medier eller bloggar. Det som för tio år sedan kan ha varit en mer medveten 
handling till att bevara det förflutna, har numera blivit ett mer allmängiltigt sätt att dela med 
andra hur man ser ut, var man är och gör just för stunden. Förväntningen på bilden är kanske 
inte först och främst att den, om ett år eller tjugo, ska påminna om den där härliga semestern 
då du cyklade tandem för första gången, utan mer om vad den ska ge för utdelning i form av 
gillanden och kommentarer på Facebook, till exempel.  
 Det är hur som helst intressant att det är just dessa tre aktiviteter som, trots ålder-, kultur- 
och tidskillnader står överst på listan över vad människor tar sig för, för att medvetet eller 
omedvetet förhålla sig till historien. Överlag är aktiviteterna och deras position i rankingen i 
de båda undersökningarna väldigt snarlik varandra, även om det skiljer ett decennium mellan 
dem.  
 Båda undersökningarna har släktträff eller återträff av annat slag, på plats fyra och besök 
på historiska museer eller historisk plats, på plats fem (delad fjärdeplats i min undersökning). 
Läst böcker om det förflutna hamnade på en sjätteplats.  
 I enkäten för min undersökning fanns alternativet blogga, en aktivitet som inte fanns 
under 1990-talet, och den hamnar på sjunde plats och det är först här som resultaten skiljer sig 
åt mellan den amerikanska undersökningen och min. Slutsatserna jag kan dra är att 
dagboksskrivande, släktforskning eller tillverkning av släktträd inte står högt i kurs hos 
ungdomarna i min undersökning men inte heller hos amerikanska unga vuxna, vuxna eller 
pensionärer heller. 

Samhörighetskänsla#med#det#förflutna#
 När känner då människor störst samhörighet med det förflutna?  
Tittar man på den amerikanska undersökningen anser de att familjesammankomster (ca. 68 
procent), museibesök (56 procent) och högtidsfiranden (ca. 57 procent) är de tillfällen då 
störst samhörighet till det förflutna väcks. Ungdomarna i den här undersökningen känner 
störst samhörighet med det förflutna under högtidsfiranden (59 procent), då de studerar 
historia i skolan (52 procent) samt när de ser på film eller tv-program om det förflutna. Lägg 
märke till att resultaten här skiljer sig mot vad den tidigare forskningen kommit fram till, 
nämligen att historia i skolan är något som ofta får de studerandes att känna tillnärmelsevis 
ingen samhörighet med det förflutna, då de inte känner igen sig i det som undervisas. Detta är 
alltså inte fallet bland dessa ungdomar där mer än hälften faktiskt känner stor samhörighet 
med det förflutna under sina historielektioner.  
 Minst känsla för samhörighet med det förflutna känner de vid besök på museum (27 
procent) och vid familjesammankomster (31 procent). Hur kommer sig detta? Om vi börjar 
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med de två aktiviteter som ger ungdomarna lägst känsla av samhörighet med det förflutna: 
museet och familjesammankomsten. Jag vågar mig på en gissning och menar då att för 
ungdomarna, i jämförelse med informanterna i den amerikanska undersökningen, som 
troligen bor hemma med familjen fortfarande känns sannolikt inte en familjesammankomst 
som något speciellt då det är en aktivitet som de utövar, för att inte säga lever i, varje dag. 
Troligtvis är familjesammankomst tolkad av ungdomarna som att träffa den nära familjen där 
hemma, i jämförelse med att fira högtider som jul, påsk och midsommar då de, säkerligen av 
tradition, gör det som de gjort varje år ända sedan de var små. Något som därmed väcker 
minnen och får dem att minnas det förflutna.  
 För informanterna i dem amerikanska undersökningen torde förhållandet till 
familjesammankomster vara något annat. Då de flesta antas vara vuxna och utflugna ur 
mammas och pappas bo sedan länge, kan en familjesammankomst säkerligen ses som något 
mer ovanligt. Om man kan tolka det som att även de satt familjesammankomsten i samband 
med den nära familjen, inte bara den äkta hälften eller sambon och barnen men även syskon 
och deras familjer. Då blir familjesammankomsten något utöver det vardagliga, ett tillfälle att 
träffas och dela det förflutna med varandra för att minnas, känna och bevara gemensamma 
band.  
 En annan intressant skillnad som visat sig mellan de båda studierna är hur förhållandet till 
skolan och samhörigheten med det förflutna spelat in. I den amerikanska studien påpekas det 
att informanterna har en bild av historia i skolan som något tråkigt och oengagerande. Skolans 
historia är full med årtal som man ska matas in, om glorifierande berättelser som 
informanterna inte känner igen sig i. Dock visar det sig att ungdomarna i denna studie känner 
stor samhörighet med det förflutna i skolan. De känner även stor samhörighet med det 
förflutna när de får se på filmer om det förflutna. Ännu en gång spelar det säkerligen in att 
informanterna i den amerikanska studien är äldre än ungdomarna i den här studien. Sättet att 
studera historia på, är inte det samma nu som det en gång var för många av de vuxna och 
pensionärer som medverkat i den amerikanska studien. Som det förmedlas i skolverkets mål i 
historia ska skolan med den lilla människan som utgångspunkt stimulera eleven lust till att 
bredda sina historiska kunskaper.  
 Då nästan hälften av ungdomarna menar att deras historiska intresse har ökat under sina 
historiestudier får man kanske dra slutsatsen att lärarna lyckas engagera eleverna i skolan. Hur 
de lyckas med detta kan kanske vara med hjälp av filmer om det förflutna, där eleverna får 
leva sig in det som händer och känna empati med karaktärerna. Med böcker om det förflutna 
där de kanske än mer än via filmen får leva sig in i att vara en annan person i en annan 
verkligenhet i det förflutna. Via rollspel, tv- och dataspel, intervjuer med familjemedlemmar 
och andra medmänniskor få en känsla av att det förflutna inbegriper också mig. Av detta 
kanske de kan komma till insikt om att deras val påverkar inte bara dem men också andra och 
till syvende och sist också hur framtiden kommer att bli. 
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Slutsatser#
Nedan följer en koncis sammanfattning av diskussionen, där jag besvarar mina 
frågeställningar om ungdomars historieintresse samt historiebruk. 

Ungdomarnas#historieintresse#
Ungdomar har ett historieintresse. Det är slutsatsen i den här studien men även i tidigare 
undersökningar. I just denna studie visar sig skolan, och först därefter film och spel, vara det 
främsta skälet till det historiska intresset. Även om ungdomarna i denna undersökning visar 
en positiv attityd gentemot historia måste deras intresse för ämnet emellertid anses som 
måttligt då den största andelen av de tillfrågade ungdomarna inte menar att historia är något 
favoritämne eller ett ämne som ens hamnar på listan över favoritämnena i skolan. Dock anser 
de att det är viktigt med historia som kurs i skolan och att det är ett ämne som bör vara ett 
kärnämne. Anledningen till detta är troligtvis att historia ger kännedom om historiska 
skeenden som skapar allmänbildning och ger förståelse för hur och varför världen vi levt och 
lever i, ser ut och fungerar som den gör samt att detta också skapar förståelse för andra 
människor och främmande kulturer. 
 Ungdomarna anser även att det är fullt tillräckligt att studera A-kursen i skolan och de 
flesta säger därför nej till vidare studier i historia. Detta resultat kan vid en snabb överblick gå 
hand i hand med ungdomarnas känsla av att det historiska intresset inte ökat efter de 
historiska studierna; de flesta anger att intresset är detsamma (48 procent) som innan de 
påbörjade kursen, historia A. Dock har nästan hälften (46 procent) svarat att deras intresse för 
historia ökat under kursen. Slutsatsen, med referens till en av de medverkande ungdomarna 
kan vara denna: att ”mer kunskap väcker större intresse” men likväl inte tillräckligt intresse 
för att fördjupa sig vidare, åtminstone inte under skolans regi. 
 I likhet med tidigare studier visar ungdomarna intresse för historia som ligger nära dem i 
tid eller som de troligtvis har ganska god kunskap om sedan tidigare. I detta fall är det 
världskrigens tid samt medeltiden som väcker mest intresse hos både kvinnor och män, medan 
forntida historia samt 1700- och tidigt 1800-tal inte alls anses lika lockande. 

Ungdomarnas#historiebruk#
De historiebevarande aktiviteter som ungdomarna främst ägnar sig åt är att se på filmer om 
det förflutna, se på bilder tillsammans med vänner och familj samt att ta bilder och filma för 
att bevara det förflutna. Hur medvetna ungdomarna är i sitt historiebruk eller sitt bevarande av 
det förflutna i och med dessa aktiviteter är omöjligt att svara på i denna studie. 
Dagboksskrivande, släktforskning eller tillverkning av släktträd är aktiviteter som få 
ungdomar ägnar sig åt. 
 Ungdomarna känner störst samhörighet med det förflutna vid högtidsfiranden, tillfällen 
då människor troligtvis möts över generationsgränserna vilket kan medföra att historier från 
förr väcks till liv, minns och diskuteras. En oförutsedd, men glädjande slutsats, är att 
ungdomarna känner stor samhörighet med det förflutna i skolan, när de studerar historia. En 
möjlig faktor till detta resultat kan vara att eleverna får möjlighet att återuppleva det förflutna 
genom film i dagens skola, en aktivitet som även den skapar stor känsla för samhörighet med 
det förgångna hos ungdomarna.   
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Förslag#på#fortsatt#forskning#
Då det finns ett ganska gediget material om ungdomar och människors historieintresse, skulle 
jag skulle gärna vilja se att någon undersöker ungdomars eller gemene mans historiebruk än 
mer. Gärna genom en större enkätundersökning för att få veta hur fler människor använder sig 
av historia i sitt vardagliga liv. Därefter och som jag finner än mer intressant är hur medvetet 
de använder historia i sitt dagliga liv, genom de aktiviteter de företar sig. Till detta borde 
intervjuer lämpa sig eller varför inte någon slags fallstudie där man kan använda sig av både 
observationer, intervjuer samt textmaterial som informanten får bidra med, för att komma åt 
hur personen tänker kring historia. Jag föreställer mig att det är lättare att formulera sina 
tankar i text, då man får lite mer tid på sig att formulera sig mer precist, med utgångspunkt i 
några olika frågor relaterade till det som ska undersökas. 
 Jag hoppas verkligen att någon väljer att ta reda på mer om historiebruk, det skulle vara 
intressant och framförallt roligt att läsa om och än finns det inte så mycket skrivet, mig 
veterligen, inom just detta område. 
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Bilaga:#Enkät#till#elever#
 

En enkätundersökning om  
historieintresse samt historiebruk 

 
Hej,"

jag"heter"Lisa"och"jag"skriver"en"uppsats"i"historia"om"ungdomars"historieintresse"samt"
historiebruk."Jag"blir"väldigt"glad"om"du"besvarar"denna"enkät"–"det"tar"bara"några"
minuter.""

Tack"på"förhand!""
_____________________________________________________________________________________________________!
Information!om!dig!som!fyller!i!denna!enkät.!
Jag!är:!! kvinna!□! man!□!
Jag!går!i!klass:!________________________________.!
Jag!är!född!år!19_______.!
Mina!föräldrar/målsmän!har!akademisk!utbildning!(examen!från!universitet!el.!
högskola):!
! Ja,!båda!är!akademiker!□! !
! Ja,!en!av!mina!föräldrar/målsmän!är!akademiker!□!
! Nej,!ingen!av!mina!föräldrar/målsmän!är!akademiker!□!
_____________________________________________________________________________________________________!
Historia#i#skolan#
Du"som"svarar"på"denna"enkät"har"valt"att"läsa"kursen"Historia"A"på"gymnasiet,"just"därför"
följer"här"några"frågor"om"historia"i"skolan:"

1. Är!historia!ett!av!dina!favoritämnen?!
□!Ja! ! □!Nej!
!

2. Tycker!du!att!vi!borde!läsa!mer!historia!i!skolan?!
□!Ja! ! □!Nej!
!

3. Är!det!viktigt!att!läsa!historia!i!skolan?!
□!Ja! ! □!Nej!
Motivera!ditt!svar:!_______________________________________________________________________!
_____________________________________________________________________________________________!
_____________________________________________________________________________________________.!

4. Troligtvis"kommer"historia"att"bli"ett"kärnämne"i"framtiden."(Alltså,"ett"ämne"som"
alla"elever"oberoende"av"studieinriktning"läser).!!
Vad!är!din!inställning!till!historia!som!kärnämne?!
□!Bra!! □!Mindre!bra! □!Dåligt!
Motivera!ditt!svar:!_______________________________________________________________________!
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____________________________________________________________________________________________.!
!

5. Vad!tyckte!du!om!ämnet!historia!på!högstadiet?!
□!Roligt! !
□!Tråkigt! !
□!Intressant! !
□!Annat,!nämligen:!_______________________________________________________________________!
_____________________________________________________________________________________________.!
!

6. Påverkade!din!uppfattning!om!historia,!från!högstadiet,!ditt!val!av!att!läsa!
historia!på!gymnasiet?!
□!Ja! ! □!Nej!
!
Motivera!ditt!svar:!_______________________________________________________________________!
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.!
!

7. Jag!valde!att!läsa!Historia!A!för!att!jag!tycker!att!historia!är!(välj#ett#av#följande#
alternativ,!som!stämmer!bäst!in!på!dig):!
□!Roligt!
□!Intressant!
□!Viktigt!
□!Tråkigt!
□!En!hundrapoängs!kurs!
□!Annat,!nämligen;________________________________________________________________________!
_____________________________________________________________________________________________.!
!

8. Vilken!epok!är!du!mest!intresserad!av?!(Välj#ett#av#följande#alternativ).!
□!Forntiden!
□!Antiken!
□!Medeltiden!
□!”Upptäckterna”!av!nya!världar!–!kolonialismen!
□!Revolutionernas!tid!
□!Världskrigens!tid!
□!Världen!efter!1945!
□!Annat,!nämligen:!_______________________________________________________________________!
_____________________________________________________________________________________________.!
!
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9. Vilken!epok!är!du!minst!intresserad!av?!(Välj#ett#av#följande#alternativ).!
□!Forntiden!
□!Antiken!
□!Medeltiden!
□!”Upptäckterna”!av!nya!världar!–!kolonialismen!
□!Revolutionernas!tid!
□!Världskrigens!tid!
□!Världen!efter!1945!
□!Annat,!nämligen:!_______________________________________________________________________!
_____________________________________________________________________________________________.!
!

10. Finns!det!något!du!saknat!i!historieundervisningen!på!din!skola!eller!något!som!
du!skulle!velat!läsa!mer!om?!
□!Nej!
□!Ja,!nämligen:!___________________________________________________________________________!
_____________________________________________________________________________________________.!
!

11. Vad!tycker!du!om!historieundervisningen!på!din!skola?!
□!Bra!! □!Mindre!bra! □!Dålig!
Motivera!ditt!svar:!_______________________________________________________________________!
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.!
!
_____________________________________________________________________________________________!
Historia#utanför#skolan!

12. Hur!väcktes!ditt!historieintresse?!(Välj#ett#alternativ#som#passar#bäst#in#på#dig).!
□!I!hemmet!(av!föräldrar/!andra!släktingar)!
□!Vänner!
□!Rollspel!
□!Film!
□!Böcker!
□!Skolan!
□!Museum!
□!TVb/Dataspel!
□!Annat,!nämligen:!_______________________________________________________________________!
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_____________________________________________________________________________________________.!
!

13. Är!historia!viktigt!för!dig?! ! □!Ja!!! !□!Nej!
!

14. Vilken!historia!tycker!du!är!viktigast!för!dig!personligen?!(Välj#ett#alternativ).!
□!Min!egen!och!min!familjs!historia!
□!Lokalhistoria!(om!närområdet!där!jag!bor)!
□!Svensk!historia!
□!Europeisk!historia!
□!Världshistoria!
Motivera!ditt!val,!varför!är!den!valda!historien!viktigast?!____________________________!
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.!

Under!de!senaste!tolv!månaderna!har!du:! ! ! Ja!!!!!Nej!
15. Tittat!på!fotografier!tillsammans!med!familj!och!vänner?!! □!!!!!!!□!
16. Fotograferat!eller!videofilmat!för!att!bevara!minnen?! ! □!!!!!!!□!
17. Sett!på!filmer/TVbprogram!om!det!förflutna?! ! □!!!!!!!□!
18. Medverkat!på!familjeträff!eller!återträff!av!annat!slag,!med!!

personer!du!har!gemensamma!erfarenheter!med.!(Fotbollslag,!
återträff!från!högstadiet,!släktträff!m.m)?! ! ! □!!!!!!!□!

19. Besökt!historiska!museer!eller!historiska!platser?! ! □!!!!!!!□!
20. Läst!böcker!om!det!förflutna?! ! ! ! □!!!!!!!□!
21. Släktforskat?! ! ! ! ! □!!!!!!!□!
22. Tillverkat!släktträd?! ! ! ! □!!!!!!!□!
23. Skrivit!dagbok?! ! ! ! ! □!!!!!!!□!
24. Bloggat?! ! ! ! ! □!!!!!!!□!
25. Deltagit!i!en!grupp!för!att!studera,!bevara!eller!presentera!det!!

förflutna?!! ! ! ! ! □!!!!!!!□!
!
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26. Hur!stor!samhörighet!känner!du!till!det!förflutna!i!följande!situationer?!
Markera!i!skalan!1!till!10.!!
1!=!du!känner!ingen!samhörighet!med!det!förflutna.!!
10=!du!känner!stor!samhörighet!med!det!förflutna.!
!
a. Familjesammankomst! ! ! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!
b. Besök!på!museum!eller!historisk!plats! ! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!
c. Firande!av!högtid!(jul,!påsk!etc.)! ! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!
d. Se!en!film/TVbprogram!om!det!förflutna!! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!
e. Studera!historia!i!skolan! ! ! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!

!
27. Det"finns"olika"källor"där"man"kan"få"information"om"det"förflutna.""

Hur!tillförlitliga!skulle!du!påstå!att!följandekällor!är!på!en!skala!1!till!10?!
1!=!källan!är!inte!alls!trovärdig.!!!
10=!källan!är!mycket!trovärdig.!
!
a. Museum! ! ! ! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!
b. Personliga!upplevelser!berättade!av!farb/morförälder!

eller!andra!släktingar! ! ! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!
c. Genom!samtal!med!en!person!som!”var!där”! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!
d. Universitetsprofessor!i!historia! ! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!
e. Gymnasielärare!i!historia! ! ! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!
f. Facklitteratur! ! ! ! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!
g. Filmer/TVbprogram!om!det!förflutna! ! 1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!!9!!10!

_____________________________________________________________________________________________________!
!

Ett stort tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning/Lisa 

 

 
 
 
 
 


