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Abstract 
Uppsatsen är en empirisk studie med en kvantitativ undersökning. Uppsatsen fokuserar på 

varifrån elever på gymnasiet får sitt historiemedvetande samt hur de värderar de historiska 

kunskaper som förmedlas av skolan. Den teoretiska delen innehåller litteratur som rör 

historiedidaktik med fokusering på historiemedvetande samt historieidentitet. 

Undersökningens resultat har jämförts med två andra studier som rör ungdomars uppfattning 

av ämnet historia. Den empiriska delen har sin grund i en enkätundersökning som gjordes i 

tre gymnasieklasser med inriktning på samhällskunskap. Enkätundersökningens frågor rörde 

varifrån eleverna får sina historiekunskaper samt deras inställning till ämnet historia. I vår 

undersökning kan vi se varifrån eleverna får sina historiekunskaper d.v.s. vilka ingångar som 

påverkar hur deras historiemedvetande formas. Här kan vi utläsa att historiska kunskaper till 

största del kommer ifrån skolan och läroböcker men att eleverna även till mindre del får 

kunskap ifrån film, tv, Internet, vänner, släktingar och andra vardagssammanhang. Genom 

dessa olika källor tillsammans i olika sociala sammanhang skapas elevernas 

historiemedvetande. Skapandet av historiemedvetandet är främst en omedveten process. Ur 

undersökningen kan vi även utläsa att majoriteten av eleverna anser att historia både är ett 

viktigt och ett roligt ämne.  

 
Ämnesord:      
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1 Inledning  
Som lärare vill vi kunna beröra och inspirera med kunskap som eleverna kommer att ha nytta 

av i verkliga livet. För att kunna göra detta krävs att man undervisar på ett sätt som gör att 

ämnet blir relevant för eleverna samtidigt som det är underhållande. Vi kommer båda att 

undervisa i bl.a. ämnet historia och känner att vi vill göra ett examensarbete där vi skall kunna 

tillskansa oss kunskaper som vi sedan kommer att utnyttja i vår framtida lärarroll 

 

Historia är för oss något som i högsta grad är relevant både för vår nutid och framtid. Vi är 

tveksamma till om skolans elever känner detsamma. För att kunna nå elever samt få dem att 

inse historieämnets värde och relevans krävs det att man uppmärksammar dem på deras egen 

historiska identitet och deras historiemedvetande.  I ett föränderligt samhälle som allt mer 

präglas av kulturell mångfald är det även av stor betydelse att vi som historielärare känner till 

våra elevers bakgrund och deras historiemedvetande. 

 

Elever idag kommer i kontakt med historia på många olika sätt. Det kan vara massmedier, 

museer, Internet, dataspel eller skönlitteratur. Det ökade utbudet som sänds ut genom TV och 

film har ökat historieförmedlingen ytterligare. Detta betyder att eleverna har en rad olika 

ingångar till historiska kunskaper och till skapandet av historiemedvetandet även utanför 

skolans värld. Detta gör att vi vill fördjupa oss i varifrån eleverna får sitt historiemedvetande 

samt även studera hur eleverna värderar de historiska kunskaper som förmedlas av skolan. 

När vi väl har fått en större inblick i detta kan vi utnyttja dessa nyvunna kunskaper och 

anpassa oss mer efter elevernas bakgrund och behov och på så vis ge dem en bättre 

undervisning. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka varifrån gymnasieelever får sitt historiemedvetande 

samt hur eleverna värderar de historiska kunskaperna som skolan förmedlar. Genom att 

identifiera begreppet historiemedvetande ämnar vi att närma oss detta syfte genom att svara 

på följande frågeställningar. 

 

• Varifrån får gymnasieelever sitt historiemedvetande? 

• Hur värderar eleverna de historiska kunskaper som skolan förmedlar? 

 

1.2 Avgränsningar 

Inom den svenska debatten rörande historiedidaktiken diskuteras ofta tre närliggande begrepp. 

Dessa kan lätt förväxlas då benämningen på dessa är snarlika. I vår undersökning kommer vi 

att utgå från begreppet historiemedvetande. För att förtydliga för läsaren har vi dock valt att 

här nedan beskriva de följande tre begreppen så att man kan se deras skillnader;  
 

”1. Historiskt medvetande - kunskap om det förflutnas existens och vårt samband med det, 

klassisk läroplansterm från 1980-talet. 

 

2. Historiemedvetenhet - den egna existentiella platsen i det historiska flödet. Här betonas den 

personliga förmågan att relatera till tidsdimensionerna. 

 

3. Historiemedvetande - uppfattningar om hur dåtid-nutid-framtid är relaterade till varandra, 

en omedveten process som ej är statisk."1  

 

Vår undersökning utgår från en svensk skolkontext där vi valt att inrikta vår undersökning till 

elever som studerar på samhällsprogrammet, då de här studerar kurserna Historia A och B. 

För att begränsa undersökningen till ett passande format har vi valt att inrikta oss på tre 

klasser där varje klass representerar en årgång från gymnasiet. Genom dessa olika årskurser 

får vi bredd på undersökningen. Samtidigt är vi intresserade av att se om vi kan utläsa en 

förändring över tid, där elevernas eventuella utveckling, har lätt till en förändrad inställning 

till ämnet.  

 

                                                 
1 Aronsson sid. 67 f 
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Vi har valt att fördjupa oss i ett genusperspektiv framför ett mångkulturellt perspektiv. 

Anledningen till detta är att vi anser att genusperspektivet är ytterst relevant samt att 

uppsatsens omfång begränsar oss till endast undersöka ett perspektiv. Under vår tid på 

lärarutbildningen har vi inte studerat genusperspektiv i någon större utsträckning. Vi anser att 

detta perspektiv är viktigt då vi som framtida lärare ska möta varje elev i en skola för alla, 

vilket omfattar elever av båda könen. 

 

Vad gäller undersökningen har vi valt att välja bort frågan; Vilket ämne anser du vara 

viktigast? Det innebär att diagram 21-24 inte kommer att användas i vår analys. När vi 

formulerade frågan valde vi att utgå från dagens kärnämnen och hade därför inte med ämnet 

historia som ett svarsalternativ. Vi antog att vi skulle kunna dra slutsatser angående 

historieämnets viktighet, genom att undersöka om det var de samhällsorienterade eller de 

naturvetenskapliga ämnena som eleverna ansåg viktigast. Detta tillvägagångssätt är inte 

genomförbart, då det ej går att dra några objektiva slutsatser som rör ämnet historia, om det 

inte finns med som svarsalternativ.  

1.3 Metod och material 

Uppsatsen är en empirisk studie, en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag. Vi har 

gått igenom sekundärdata för att på så vis införskaffa fakta kring historiedidaktikens centrala 

begrepp såsom; historiemedvetande och historieidentitet. För att få svar på våra 

frågeställningar har vi även använt oss av primärdata i form av en fallstudie. Syftet med en 

fallstudie är att vi genom denna kan få fram en del av ett större förlopp. Med hjälp av denna 

kan vi få en bild av den rådande verkligheten som gäller för vår undersökning. För att få en 

inblick i ungdomars historiemedvetande och historieidentitet har vi valt att göra en 

enkätundersökning på en gymnasieskola. Enkätundersökning ger vetskapen om att alla elever 

har fått samma frågor. På så vis kan man enklare bearbeta och jämföra de olika svaren. 

Enkätundersökningen är både individuell och konfidentiell då eleverna inte hade någon 

möjlighet att jämföra svaren med varandra.2  

 

Undersökningen gjordes i tre gymnasieklasser med inriktning på samhällsprogrammet, med 

en klass från varje årskurs, d.v.s. en första, en andra och en avgångsklass. Undersökningen är 

ett slumpmässigt stickprov på en gymnasieskola.3 Att det blev just denna skola vi vända oss 

                                                 
2 Ejlertsson sid 29 f 
3 Ibid sid. 19 ff 
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till var naturligt eftersom vi har god kontakt med flera lärare på den aktuella skolan. Vi ville 

få ett genusperspektiv på undersökningen eftersom vi tror att det kan bli intressant och 

relevant för undersökningen att se skillnader mellan könen. Samtidigt tror vi som blivande 

lärare att resultatet kan hjälpa oss i vår framtida yrkesroll.  

Undersökningen omfattar totalt 75 elever, med sammanlagt 46 kvinnor och 29 män. 

Fördelningen mellan de båda könen i de olika årskurserna på samhällsprogrammet var 

följande; 

Årskurs 1) 22 kvinnor och 9 män, totalt 31 elever.  

Årskurs 2) 14 kvinnor och 10 män, totalt 24 elever.  

Årskurs 3) 10 kvinnor och 10 män, totalt 20 elever. 

 

Själva undersökningarna gjordes vid tre olika tillfällen; den 24, 25 samt den 26 april 2006. 

Undersökningarna tog ca 20 minuter att genomföra per klass och dessa samlades in direkt 

efter att eleverna skrivit sina svar. Enkätundersökningen gick ut på att eleverna svarade på en 

enkät som bestod av frågor angående elevers inställning till ämnet historia samt, varifrån de 

fick sina historiekunskaper och till vilken nytta dessa kunskaper är. Enkäten bestod av åtta 

frågor varav sju kryssfrågor med olika färdiga svarsalternativ som skulle rangordnas. Tre 

frågor hade även möjlighet att kompletteras skriftligt. (Se bilaga). Frågorna besvarades 

individuellt och eleverna fick ingen möjlighet till att diskutera dem sinsemellan. Vid bad 

samtliga elever att skriva på undersökningen om de var man eller kvinna. Enkätens struktur 

baserades på den litteratur som genomgåtts i teoriavsnittet. 

  

Vi har noga tänkt igenom alla frågor i formuläret för att försäkra oss om en så hög validitet 

som möjligt. När vi sammanställt svaren visade sig att en av frågorna inte skulle vara 

relevant för vår uppsats, vilket vi även nämner i kapitel 1.2. För att hålla en hög validitet 

valde vi att bortse från en av våra enkätfrågor i analysen och diskussionen eftersom den inte 

mäter det vi önskade. Reliabiliteten är beroende av att frågorna ställs på ett korrekt sätt. 

Dåligt konstruerade frågor kan innebära stor slumpvariation i svaren. För att försäkra oss om 

hög reliabilitet tittade vi inledningsvis på andra större enkätundersökningar som gjorts inom 

samma fält innan vi formulerade våra enkätfrågor. Dessa undersökningar presenterar vi 

nedan.4  

 

                                                 
4 Ejlertsson sid. 99 ff 
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För att kunna analysera huruvida svaren på enkäterna överensstämmer med undersökningar i 

ett större sammanhang, har vi valt att utgå från två undersökningar dels; Lars Berggrens och 

Roger Johanssons undersökning; Nationella Utvärderingen av grundskolan (2003) 

samhällsorienterande ämnen, Historia – en preliminär skiss, där undersökning görs kring 

elevers inställning till ämnet historia, och dels Christer Karlegärds svenska del i Youth & 

History. A Comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes 

among Adolescents (1997). Vad gäller den senare har vi fokuserat på och refererat till den 

svenska sammanställning av Staffan Eriksson som tolkats i; Rapporter om utbildning - 

Ungdomar och Historia. Erikssons rapport består av en undersökning av 829 svenska 

niondeklasser och hur dessa uppfattar det förflutna samt deras förståelse för nutid och framtid. 

Båda dessa undersökningar är genomförda på högstadieskolor, vilket vi tar i beaktande då vi 

gjort vår undersökning på gymnasiet. Vi ser detta som en möjlighet att se om elevernas 

inställning till historia utvecklas över tid. Utifrån dessa undersökningar gör vi sedan 

jämförelser med vårt egna resultat från vår undersökning. Dessa jämförelser redovisas i 

analysdelen. Litteraturen som behandlats har det gemensamt att den tagit upp och diskuterat 

centrala begrepp inom historiedidaktiken såsom historiemedvetande och historieidentitet. 

 

1.4 Problemprecisering   
Begreppen historiemedvetande och begreppet historiska kunskaper skiljer sig åt. Enligt Jensen 

skapas människors historiemedvetande ej endast inom skolans ramar. Varje individ framkallar 

och bearbetar sitt historiemedvetande i många andra sammanhang. Faktorer som påverkar är; 

social situation, medier, TV-program, film, kön, litteratur, religion etc. Skolan utgör dock en 

relevant faktor i skapandet av elevers historiemedvetande.5 Detta framgår i Berggrens och 

Johanssons nationella utvärdering. Här hänvisar de till Bernard Eric Jensen som påvisar att 

skolan och dess kunskapsförmedling utgör en del i skapandet av personers och gruppers 

historiemedvetande.6 Trots att de båda begreppen; historiemedvetande och historiska 

kunskaper skiljer sig åt, har vi ändå valt att delvis utgå från begreppet historiska kunskaper i 

sökandet av uppkomsten av elevers historiemedvetande. Vi valde att i vår enkätundersökning 

inte direkt fråga eleverna om deras historiemedvetande. Anledningen till detta är vi utgår ifrån 

att inte alla elever känner till begreppets innebörd. Med hjälp av att ta reda på varifrån 

                                                 
5 Karlegärd &Karlsson sid. 49 
6 Berggren & Johansson sid. 5 f 
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eleverna får sina historiska kunskaper kan vi sedan utläsa vilka ingångar som påverkar 

skapandet av deras historiemedvetande.  
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2 Historiedidaktikens centrala begrepp 

2.1 Historiemedvetande 

Enligt Bernard Eric Jensen har det skett förändringar inom historiedidaktiken gällande vilka 

begrepp som används. Det är framförallt begreppet historiemedvetande som har 

uppmärksammats. Genom detta begrepp har historiedidaktikens syfte och arbetsområde till 

viss del omdefinierats. Idag ägnar sig historiedidaktiker sig mer åt ”historia utanför skolan” än 

under 1960- och 70-talet. Orsaken till detta är en ökad medvetenhet över att människors 

historiemedvetande inte endast eller i första hand skapas i klassrummet. Historiemedvetande 

skapas och bearbetas i många andra sammanhang utanför skolans värld. Produktionsställen 

och bruksområden av historia spänner sig över ett vidsträckt område från den egna familjen 

och vardagsliv, via turism, användandet av olika medier, film och historiska medier till 

politiska, religiösa och kulturella sammanslutningar. 

 

Enligt Jensen leder detta till att man inte kan betrakta skolan som en ensam privilegierad 

läromiljö för att skapa historiemedvetande. Om man som historielärare har som mål att 

vidareutveckla elevers historiemedvetande gäller det att undervisningen tar hänsyn till 

ungdomarnas vardag och den historia de kommer i kontakt med utanför skolan. Jensen menar 

att om man som lärare inte arbetar efter denna devis, löper det en stor risk att ämnet historia 

upplevs som oväsentligt och irrelevant för samtidens barn.7 

 

Begreppet historiemedvetande har haft olika stor genomslagskraft i olika länder men har fått 

en framträdande roll i Norden. Dock har alla inte varit lika positiva. Kritiska röster har höjts 

som menar att historiemedvetande endast har gjort succé och fått spridning p.g.a. att 

begreppet är ganska vagt och otydligt, att det i det närmaste blir ett tomt slagord. I Danmark 

har samhällslärare ställt sig kritiska till införandet av historiemedvetande som en didaktisk 

grundteori. Orsaken till detta är att begreppet kan utnyttjas till att ifrågasätta den etablerade 

arbetsfördelningen mellan historia och samhällskunskap, men även inbjuda till en integration 

mellan de två ämnena.8 

 

                                                 
7 Karlegärd & Karlsson sid. 49 
8 Ibid sid. 50 
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Inom historiedidaktiken är begreppet historiemedvetande ett centralt begrepp. Magnus 

Hermansson Adler menar att när lärare undervisar i historia beskriver de förändringen av 

människan som varelse inom tid och rum. När eleven sedan har skaffat kunskap om dessa 

förändringar sker något i elevens tankevärld. Eleven har nu lärt sig att tolka dåtiden och 

därigenom kan eleven få en ökad förståelse kring hur samtiden ser ut samt ter sig. Genom 

denna process utvecklas även ett förhållningssätt för den kommande framtiden.9 

Nationalencyklopedin tar även upp begreppet: 

 
”Historiemedvetande innefattar en uppfattning om det närvarandes plats i tiden, ofta 

förbunden med en föreställning om att olika tidsskeden har olika karaktär. Det kan innefatta 

nuets förhållande till klichéartade föreställningar om det förgångna, t.ex. "den mörka 

medeltiden" och "den gamla goda tiden", men också sofistikerade föreställningar om hur 

människor uppfattar samhällelig förändring”. 10 

 

Historieundervisningen skapar dock omedvetet ett tankesätt där historiemedvetandets delar 

förekommer på olika sätt beroende hur eleven tänker. Hermansson Adler hänvisar till den 

danske historiedidaktikern, Bernard Eric Jensen, redogörelse av begreppet. Jensen delar in 

begreppet i fem olika betydelser.  

 

Han ser historiemedvetande som, 1; identitet, 2; ett möte med det annorlunda, 3; en 

sociokulturell läroprocess, 4; som ett värde – och principförklaring och 5; som en berättelse. 

Genom denna indelning menar Hermansson Adler att Jensen tydliggör begreppets 

mångtydlighet samt dess behov av en tydlig definition. Historiemedvetande som identitet blir 

ofta ett möte med det annorlunda. Både medvetet och omedvetet kan skapandet av en identitet 

bli en avgränsning mot de andra. Jensen menar även att historiemedvetande som 

sociokulturell läroprocess och som värdeförklaring är sammanlänkande. När man lär sig om 

historien tar man även ofta ställning till hur man ska använda den nyvunna kunskapen. 

Människan vill gärna använda sig av historien på ett sådant sätt som gynnar den kommande 

framtiden.11 

 

                                                 
9 Hermansson Adler sid. 78. 
10 Internet 1. 
11 Hermansson Adler sid. 79 
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Ulf Zander definierar historiemedvetande med att individer och kollektivet mer eller mindre 

medvetet förhåller sig till olika tidsdimensioner i en enhetlig mental process. Urvalen och 

tolkningarna av det förflutna, förståelsen av det nuvarande och förväntningarna inför 

framtiden ingår alla som komponenter i en tankeoperation. Om det som utmärker människan 

som samhällsvarelse är att hon kan placera sig själv i tid och rum, blir historiemedvetande i ett 

avseende tidlöst.12  

 

Zander hänvisar även till Bernard Eric Jensens definition av historiemedvetande. Jensen  

menar att historiemedvetande innefattar;   

 
”..alla  former av medvetande som berör processförhållandet mellan dåtid, nutid, och framtid 

och där processerna betraktas som betingade eller framkallade av människors handlingar”. 
13 

 

Alla människor är bärare av historiemedvetande. Det finns inget sant eller falskt 

historiemedvetande men innebörden av begreppet skiljer sig mellan olika grupper och 

personer. Det är mångtydigt eftersom det utformas, förmedlas och förändras på olika sätt i 

samhället. Historiemedvetande står i nära förbindelse med kollektiva identiteter och minnen, 

framför allt nationella sådana. Den historiska dimensionen blir oumbärlig för den 

samhälleliga gemenskapen genom att den utgör grunden för det kollektiva minnet som det 

kommer till uttryck i narrativa, meningsskapande berättelser.14  

 

Historiemedvetande är den mentala process där människan med sina historiska erfarenheter 

har en förväntning om en specifik framtida utveckling. De förväntningar vi har på framtiden 

färgas av både vår historietolkning och vår nutidsförståelse.15 Enligt Eva Durhan handlar 

historiemedvetande om förbindelse mellan igår – idag – imorgon, men i begreppet ligger mer 

än så. Historiemedvetande är grundstenen i ett specifikt tänkande kring historia, en teori som i 

grova drag går ut på att historien alltid är närvarande, att vi alltid bär historien med oss. 

Historiemedvetande är inget som behöver vara uttalat eller om man så vill medvetet, det kan 

vara omedvetet vetande. Det är heller inte fråga om den organiserade historiska kunskap som 

vi får i skolan i form av kronologi och epoker. Det är ett medvetande som utvecklas i samspel 

                                                 
12 Zander sid. 41 
13 Ibid sid. 42 
14 Ibid sid. 43 f 
15 Karlsson & Zander sid. 46 
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med det omgivande samhället, en historisk kunskap som vi tillägnar oss genom radio, tv, 

släkt, böcker, film och tidningar.16 

 

I debatten kring historiemedvetande finns också frågan om skolan över huvudtaget är rätt 

forum för utvecklandet av ett historiemedvetande. De som är kritiska till skolans 

historieundervisning menar att om skolan ska kunna utveckla elevernas historiemedvetande så 

måste den utgå från det som skapar historiemedvetande. Skolan är bara en av arenorna för 

historisk kunskap. Skolan har inte patent på historisk kunskap. Enligt Durhan ges en alltför 

enkel bild av begreppet historiemedvetande både i kursplanen och i ämneskommentaren. Den 

som inte är insatt i den historiedidaktiska debatten får inte någon inblick i den komplexitet 

som omgärdar och genomsyrar begreppet.17 

 

Enligt Hermansson Adler är historiemedvetande ett återkommande begrepp inom 

grundskolans kursplan för historia där står följande; 

 
”Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven […] förvärvar ett 

historiemedvetande, som underlättar tolkning av händelser och skeenden av nutiden och 

skapar en beredskap inför framtiden”18 

 

Hermansson Adler menar att begreppet historiemedvetande blir mångtydligt enligt 

ovanstående beskrivning. Han tar även upp att begreppet historiemedvetande nämns i 

gymnasieskolans kursplan utan att definieras närmare.19  

 

Vad gäller kursmålen och de mer konkreta betygskriterierna är dessa inte de enda målen inom 

gymnasieskolan för historieundervisning. De finns även mål att sträva emot i 

ämnesbeskrivningen, vilka ger grundläggande riktlinjer för undervisningen. Majoriteten av 

strävandemålen har en motsvarighet i olika kursmål. Dock står ett av dessa, mål att sträva 

emot, för sig själv utan någon påtaglig koppling.  

 

 

 

                                                 
16 Larsson (1998) sid. 98 
17 Ibid sid. 99 
18 Hermansson Adler sid. 78 
19 Ibid sid. 78 
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Ur strävandemålen kan det utläsas; 

 
”Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven […] fördjupar sitt 

historiemedvetande och utvecklar sin förmåga att anlägga historiska perspektiv i studierna 

inom andra ämnen, fördjupar sina historiska kunskaper för att underlätta förståelsen av 

nutiden, underbygga ställningstaganden och skapa handlingsberedskap inför framtiden,”20 

 

Detta leder till att det i betygskriterierna för A-kursen uppmanar elevens förmåga till att se sig 

själv som en historisk person med ett framtidsperspektiv. Vad gäller kriterierna för B- och C-

kurserna saknas helt de självreflekterande inslagen. Här betonas istället vikten av 

problematisering samt källkritisk metod, teorianknytning och utvecklandet av historiesyn. 

Hermansson Adler reagerar på hur historiemedvetande behandlas i kursplanen samt i 

betygskriterierna. Utifrån detta tolkar han det på så sätt att historiemedvetandets plats är 

snarare kopplad till ett integrerat tänkande. Här ska skolans verksamhet hellre kopplas i hop 

samhället utanför, än av någon djupare teoretisk förankring.21  

 

Historia är ett mycket vidsträckt ämne och utgör en viktig del i den individuella 

socialisationen. Alla människor har någon sorts historieuppfattning. I samhället framgår 

historiemedvetandet inom främst tre områden: vetenskap, politik och konst. 

Historievetenskapen tillför en möjlighet att ta till vara på erfarenheter och till att anlägga en 

empirisk och källkritisk prövning av föreställningar och påståenden. Historiemedvetande är 

dock långt ifrån alltid en stabilisator eftersom det kan vara baserat på en mycket selektiv 

uppfattning och tolkning av det förflutna.22 Inom det politiska livet kan historiemedvetandet 

utnyttjas för att legitimera en viss politisk ideologi eller riktning. Inom konsten kan 

framställningsformen bero av historiemedvetandet med det senare kan också styra 

betraktandet. De tre områdena samverkar och växelverkar och påverkar därigenom 

historiemedvetandet i samhället, men olika för olika individer.  

                                                 
20 Internet 2. 
21 Karlsson & Zander sid. 293 f  
22 Larsson (1997) sid. 34 
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I ett auktoritärt samhälle kan den politiska dimensionen överordnas de andra och därigenom 

legitimera även en extrem politik. I ett pluralistiskt och öppet demokratiskt samhälle finns 

möjligheter att genom träning till kritiskt tänkande motverka risken för extremism. 

Utbildningen och undervisningen i historia angår därför alla och är betydelsefull, mer än 

allmänheten och det flesta beslutsfattare kanske är medvetna om, enligt Larsson.23 

 

Begreppet historiemedvetenhet används för att peka på det nära och dubbelriktade sambandet 

mellan historiska kunskaper, nutidsförståelse och framtida förväntningar. Det oarbetade 

historiemedvetandet är inte föränderligt utan står i beroende av andra och högre nivåer av 

historisk medvetenhet; en monumental identifikationsnivå och en kritisk, värderande och 

jämförande nivå. Historieundervisning kan aldrig bortse från elevernas egen erfarenhet och 

historiebild. Detta måste få komma till uttryck och bli föremål för kunskapsbearbetning i 

historieundervisningen.24 

 

                                                 
23 Larsson (1997) sid. 35 
24 Karlsson sid. 25 ff 
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2.2 Historieidentitet 

Ordet identitet har sitt ursprung i det latinska ordet idem. Ordet idem i sin tur betyder samma 

eller en och samma. Om man talar om ordet identifiera finner man även det latinska ordet, 

facera som står för ”göra” vilket ger innebörden ” känna igen ”, ”bestämma” och ”likställa”. 

Enligt Zander påvisar ovanstående begrepp en dubbelhet, identitet kan innebära att man är en 

och samma, men även att man som person eller grupp skiljer sig från andra människor. Idag 

kopplas ordet identitet i vardagsspråk ofta till identitetspapper såsom pass och personbevis 

etc.25  

 

Historiemedvetande är även nära förknippat med identitet. Historiemedvetandet är en del av 

skapandet av identitet, både personliga och den kollektiva, till exempel vad det är som gör oss 

till svenskar. Vad skiljer oss från andra folk, vad vi har gemensamt och så vidare. För den 

personliga identiteten blir frågorna; hur hör jag ihop med min släkt, vad finns före mig och så 

vidare.26 Förutom att en individ kan finna likhet med sig själv och i förhållande till andra 

rymmer begreppet identitet även aspekter av generalitet och människans innersta väsen. 

Vilket i sin tut är orsaken till att människor söker efter gemensam tillhörighet med likasinnade 

inom grupper och organisationer. Zander menar att trots att ovanstående begreppsbenämning 

hjälper till att klargöra vad begreppet identitet innebär, kan man inte utesluta historiens 

betydelse för identitetsbildandet. Människans identitet formas och baseras ofta omedvetet av 

hennes vardagsvärld. Historia genomsyrar även våra mest intima och privata ögonblick. Detta 

leder till att den enskilda individen socialiseras in i samhället. Samtidigt som detta sker 

formas såväl individens egen identitetsuppfattning som andras fastställande av hans eller 

hennes identitet.  

 

Medan identitet skapas genom en framväxt innebär identifikation att identiteter aktivt 

bearbetas eller skapas. Enligt detta synsätt är identitet inte något som är för evigt beständigt. 

Olika nationer, individer, kulturer, klasser och generationer har, tillskaffar, mister och kan 

söka nya identiteter. De kan också göra vad de kan för att behålla sin gamla identitet.27 

 

                                                 
25 Karlegärd & Karlsson sid. 83 
26 Larsson, (1998) sid. 98 
27 Karlegärd & Karlsson sid. 84 
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En person som har förlorat minnet vet ej vem hon är. Personen i fråga saknar de erfarenheter 

som utgör hennes personlighet, som utgör den hon är dvs. hennes identitet. Ett samhälle som 

ej vet något om sitt förflutna får problem då det lider av en kollektiv minneförlust. Knut 

Kjeldstadli menar att ett sådant samhälle inte vet vad det är för slags samhälle, ej heller dess 

ursprung eller vart det är på väg att utvecklas i framtiden. Att veta något om hur det var förr i 

världen är att se sig själv i ett sammanhang. På så vis lär man sig att förstå att man inte är en 

fritt svävande beståndsdel, utan snarare en skapelse formad av förhållanden äldre än sig själv. 

Sökandet efter vem man är och varifrån man kommer kan vara högst personligt och knutet till 

familjen. Tillhörighet kan även kopplas till den plats man lever på. Det som binder samman 

en grupp människor kan även bestå av ett gemensamt förflutet.  

 

Att ett land skulle ha en gemensam nationell identitet är ofta inte en självklarhet. Historisk 

identitet kan även kopplas till en viss social klass eller ett politiskt parti.28 Att ha en 

gemensam historieidentitet kan vara positivt men kan även ha sina baksidor i form av ett 

plågsamt eller skuldtyngt arv. Exempel på detta kan vara nationer som har varit med om 

massaker eller som förlorat krig. Ett exempel på detta är Tyskland. Deras situation efter andra 

världskriget har inte varit okomplicerat, då de inte har kunnat komma ifrån det förflutna 

historiska arvet.29 

 

Ulf Zander hänvisar till den franske sociologen Maurice Halbwachs, som menar att det 

kollektiva minnet utvecklas hos varje grupp för att man ska skall kunna hävda sin unika 

identitet gentemot andra grupper. Genom det kollektiva minnet får gruppen en uppsättning 

rekonstruerade föreställningar om sitt ursprung. På så vis ges möjligheten för kollektivet att 

känna igen sig genom historien. Genom att gruppen skriver ner sin egen historia blir även 

gruppens identitet starkare. Denna historia kan sedan utnyttjas i syfte att hålla samman 

gruppen vid tendens av splittring eller för att påminna om varför man tagit avstånd från andra 

grupperingar. Den gemensamma historien leder till att åtskillnaden mellan ”dem” och ”vi” 

förstärks. Enligt Hans Albin Larsson spelar identitetsfrågor en allt större roll i det moderna 

samhället, kanske för att identiteten kan stabilisera den föränderliga tiden vi lever i. En svag 

identitetskänsla tycks kunna ge upphov till överdrivna markeringar av etnisk tillhörighet 

medan säker kulturell identitet, utan chauvinism, kan utgöra en väsentlig stabilisator och 

grund för individuell självständighet.  

                                                 
28 Kjeldstadli, sid. 23 
29 Ibid sid. 24 
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Kunskapen om den egna identiteten kan också vara en väsentlig förutsättning för att inte bli 

lurad att tro på fördomar då det gäller andra med annan bakgrund. Hur identitet bildas i 

förhållande till olika sociala kategorier som kön, generation, klass och etnicitet har under de 

senaste åren ägnats allt större uppmärksamhet. Identiteten kan vara uppbyggd av till exempel 

en föreställning om vem man är, var man har sina rötter och var man hör hemma. Om 

identiteten är någorlunda tydlig kan man tala om en kulturell medvetenhet, att man har en klar 

bild av sin egen och sitt samhälles kulturella bakgrund. Den hänger därmed nära samma med 

vårt historiemedvetande.30 

 

I ett snabbt föränderligt samhälle där information, videobilder och reklamfloder sköljer över 

oss kan den kulturella identiteten utgöra en väsentlig grund för individuell självständighet 

enligt Hans Albin Larsson. Kunskapen om den egna identiteten kan också vara en väsentlig 

förutsättning för att inte bli lurad att tro på fördomar då det gäller andra med annan bakgrund. 

Hur identitet bildas i förhållande till olika sociala kategorier som kön, generation, klass och 

etnicitet har under senare år ägnats allt större uppmärksamhet. Larsson menar att svaren kan 

skifta. Vanligen brukar identitet innehålla sådant som vetskap om vem man är, varifrån man 

kommer och var man hör hemma. Om identiteten är någorlunda tydlig kan man tala om en 

kulturell medvetenhet, att man har en klar bild av sin egen och sitt samhälles kulturella 

bakgrund. En väsentlig del av denna medvetenhet består i hur vi uppfattar oss själva, hur vi 

uppfattar vårt samhälle och dess plats i världen. Detta sammanhänger nära med vårt 

historiemedvetande.31  

 

Enligt Hermansson Adler kan man med hjälp av olika pedagogiska metoder förstå hur elever 

lär sig historia. När elever studerar historia utvecklar han eller hon en uppfattning om sig själv 

och sin omgivning. Eleven får då även en ökad förmåga att förstå och lösa problem i 

anslutning till historien. Genom detta går det att anta att ju mer eleven lär sig om sin egen 

historia och om vad som har hänt i historien, desto lättare har eleven att utveckla en historisk 

identitet.  

                                                 
30 Larsson, (1998) sid. 79 f 
31 Larsson, (1997) sid. 33 
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Den historiska identiteten kan enligt Hermansson Adler beskrivas på två sätt. Dels som den 

självuppfattning personen har ifråga samt hur vi blivit denna person. Dels innehåller även 

begreppet historisk identitet en kognitiv förmåga för elever att kunna uppfatta samband i vår 

egen historia för att i sin tur kunna förstå och kunna påverka denna. Denna beskrivning kan 

förklara vår egen personliga historia.32  

 

Hermansson Adler menar att den historiska identiteten förser elever med verktyg som de kan 

använda till att analysera, förstå och hävda sin position på arbetsmarknaden. Därför är det 

viktigt att investera i resurser som utvecklar elevens historiska identitet, det är idag 

meningslöst att diskutera skolans demokratiska socialisationsuppgift, om det inte samtidigt 

ses till att eleverna får en möjlighet att utveckla sitt kulturella kapital.33 

 

Den teorigenomgång som vi ovan diskuterat har vi för avsikt att analysera utifrån de svar vi 

fått från vår enkätundersökning i kapitel 4. För att vara så tydlig som möjligt väljer vi att inte 

lägga in några personliga värderingar eller förhållningssätt till vår teorigenomgång i detta 

kapitel eftersom det lämpar sig bättre i kapitel 4. 
 

 

                                                 
32 Hermansson Adler sid. 80 
33 Ibid sid. 37 
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3 Undersökningens resultat 
Här följer svaren på enkätfrågorna i diagramform. De första fyra frågorna, d.v.s diagram 1-20,  

återges i stolpdiagram klass för klass. Varje fråga avslutas med ett gemensamt stolpdiagram 

där vi ser svaren i procent. Vi skiljer hela tiden på män och kvinnor. Diagram 21-32 är 

cirkeldiagram och där återger vi rangordningen av svaren uppdelade efter kön. Vi synliggör 

kort vad varje diagram visar för att sedan analysera och diskutera svaren i kapitel 4.  

 
Diagram 1 synliggör att kvinnorna i årskurs 1 är något splittrade till hur viktigt historia är som 

ämne medan medparten av männen anser att ämnet är viktigt. 

 
Diagram 2 synliggör att merparten av kvinnorna, precis som merparten av männen i årskurs 2 

tycker att historia är ett viktigt ämne. 
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Diagram 3 synliggör att merparten av kvinnorna, precis som merparten av männen, i årskurs 3 

tycker att historia är ett viktigt ämne. 

 
Diagram 4 synliggör att merparten av kvinnorna tillsammans tycker att historia är ett viktigt 

ämne medan samtliga män i undersökningen mer konsekvent tycker att historia är ett viktigt 

ämne. 
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Diagram 5 synliggör i % fördelningen av svaren. Kvinnorna är lite mer splittrade till frågan 

medan männen mer konsekvent är av uppfattningen att historia är ett viktigt ämne. 
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Diagram 6 synliggör att merparten av kvinnorna i årskurs 1 arbetar med historia bara för 

proven. Männen är mer splittrade och svaren är jämnare fördelade. 

 
Diagram 7 synliggör att kvinnorna i årskurs 2 är splittrade till frågan där svaren blev ojämnt 

fördelade. Merparten av männen tycker att påstående Stämmer ganska dåligt. 

 
Diagram 8 synliggör att merparten av kvinnorna i årskurs 3 tycker att påståendet Stämmer 

ganska eller mycket bra. Männen har en jämnare fördelning där endast en elev tycker att det 

Stämmer mycket dåligt. 
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   Diagram 6. Jag arbetar med historia bara för proven. Sp1
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Diagram 9 synliggör de totala svaren på frågan och kvinnorna visar att många arbetar med 

historia bara för proven. Männen svar är ojämnt fördelade. 

15,2%

10,3%

17,4%

41,4%

37,0%

27,6%
30,4%

20,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Stämmer
mycket dåligt

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer
ganska bra

Stämmer
mycket bra

Diagram 10. Jag arbetar med historia bara för 
proven. Totalt i %

Kvinnor

Män

 
Diagram 10 synliggör de totala svaren i % och det finns en skillnad mellan män och kvinnor 

där kvinnorna är de som mest arbetar med historia bara för proven. 

 
Diagram 11 synliggör att majoriteten av kvinnorna i årskurs 1 tycker att påståendet Stämmer 

ganska bra. Männen är lite mer splittrade men merparten tycker att påståendet Stämmer 

ganska dåligt. 
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Diagram 12 synliggör att majoriteten av kvinnorna i årskurs 2 tycker att historia är ett svårt 

ämne Stämmer ganska dåligt. Männen är mer splittrade och svaren fördelas över alla 

svarsalternativen. 

 
Diagram 13 synliggör att varken kvinnorna eller männen i årskurs 3 tycker att påståendet 

Stämmer mycket bra. Merparten av kvinnorna tycker att det Stämmer ganska bra medan 

männen tycker att det Stämmer ganska dåligt. 

 
Diagram 14 synliggör de totala svaren av frågan och vi ser att merparten av kvinnorna tycker 

att påståendet Stämmer ganska bra medan merparten av männen tycker att påståendet 

Stämmer ganska dåligt. 
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Diagram 15 synliggör hur svaren fördelades totalt i %. Vi ser att svaren gör gällande att 

kvinnor tycker att historia är svårare än vad männen tycker. 

 
Diagram 16 synliggör att kvinnorna i årskurs 1 fördelar svaren över alla svarsalternativen. 

Männen är mer konsekventa och merparten tycker att historia är ett ganska roligt ämne. 

 
Diagram 17 synliggör att majoriteten av både kvinnor och män i årskurs 2 tycker att 

påståendet Stämmer ganska bra och mycket bra. 
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  Diagram 16. Historia är ett roligt ämne. Sp1
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Diagram 18 synliggör att varken kvinnorna eller männen i årskurs 3 tycker att påstående 

Stämmer mycket dåligt. Merparten av båda könen är positiva till ämnet. 

 
Diagram 19 synliggör att merparten totalt av eleverna tycker att påstående Stämmer ganska 

bra. 
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Diagram 20 synliggör de totala svaren i % och vi ser en majoritet hos båda könen som tycker 

att historia är ett ganska roligt ämne. 
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   Diagram 18. Historia är ett roligt ämne. Sp3
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      Diagram 19. Historia är ett roligt ämne. Totalt
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Vilket ämne anser du vara viktigast? Rangordna 1-8 

Här följer ett sammanlagt cirkeldiagram med samtliga 75 elever. Vi skiljer på män och 

kvinnor. 

 
Diagram 21 synliggör vilket ämne kvinnorna har satt nummer 1, alltså vilket ämne de anser är 

viktigast. Cirkeldiagrammet gäller samtliga kvinnor. Hela 50 % av kvinnorna tycker svenska 

är viktigast, följd av samhällskunskap som fick 15 % 

 
Diagram 22 synliggör vilket ämne männen har satt nummer 1, alltså vilket ämne de anser är 

viktigast. Cirkeldiagrammet gäller samtliga män. Männen anser att samhällskunskap är klart 

viktigast på 38 %, följd av svenska, idrott och hälsa och engelska. 

 

            Diagram 21. Förstarang, kvinnor
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              Diagram 22. Förstarang, män
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Diagram 23. Sistarang, kvinnor
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Diagram 23 synliggör vilket ämne kvinnorna satt som nummer 8, alltså vilket ämne de anser 

minst viktigast. Cirkeldiagrammet gäller samtliga kvinnor. Hela 81 % av kvinnorna anser att 

estetisk verksamt är det minst viktigaste ämnet. 

Diagram 24. Sistarang, män
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Diagram 24 synliggör vilket ämne männen satt som nummer 8, alltså vilket ämne de anser 

minst viktigast. Cirkeldiagrammet gäller samtliga män. Hela 70 % av männen anser att 

estetisk verksamt är det minst viktigaste ämnet, följd av idrott och hälsa på 15 %. 
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Varifrån får du dina historiska kunskaper? Rangordna 1-7 

Här följer ett sammanlagt cirkeldiagram med samtliga 75 elever. Vi skiljer på män och 

kvinnor. 

Diagram 25. Förstarang, kvinnor
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Diagram 25 synliggör var kvinnorna tillskansar sig sina historiska kunskaper, alltså vad 

kvinnorna satt som nummer 1. Cirkeldiagrammet visar samtliga kvinnor i undersökningen. 

Majoriteten, 68 %, får sina historiska kunskaper från lärarledd undervisning följd av 

skolläroböcker på 13 %. 

Diagram 26. Förstarang, män

23%

37%

13%

17%

7%

0%

3%

Skolläroböcker

Lärarledd
historieundervisning
Historisk spelfilm

TV-program

Data och TV-spel

Museum och andra
historiska platser
På andra sätt

 
Diagram 26 synliggör var männen tillskansar sig sina historiska kunskaper, alltså vad männen 

satt som nummer 1. Cirkeldiagrammet visar samtliga män i undersökningen. 37 % får sina 

historiekunskaper från lärarledd undervisning, 23 % från skolläroböcker och 17 % får det från 

TV-program. 



 30

Diagram 27. Sistarang, kvinnor
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Diagram 27 synliggör var kvinnorna minst tillskansar sig historiska kunskaper, alltså vad 

kvinnorna satt som nummer 7. Cirkeldiagrammet visar samtliga kvinnor i undersökningen. 

Majoriteten, 69 %, har satt på andra sätt följd av data och TV-spel på 27 %. 

På alternativet; På andra sätt, har eleverna själva fått ge exempel. Följande exempel har 

angivits: Personer i deras vänskapskrets, genom föräldrar och mor- och farföräldrar, 

skönlitteratur, tidsskrifter och Internet. Detta gäller för både kvinnor och män. 

Diagram 28. Sistarang, män
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Diagram 28 synliggör var männen minst tillskansar sig historiska kunskaper, alltså vad 

männen satt som nummer 7. Cirkeldiagrammet visar samtliga männen i undersökningen. 

Majoriteten, 77 %, har satt på andra sätt följd av museum och andra historiska platser på 10 

%. 
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Vilken källa tror du mest på när det handlar om historiska kunskaper? Rangordna 1-7 

Diagram 29. Förstarang, kvinnor
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Diagram 29 synliggör svaren på en följdfråga till föregående fråga där kvinnorna listar 

trovärdigheten utifrån samma alternativ som föregående fråga. Cirkeldiagrammet visar vad 

kvinnorna satt som nummer 1, alltså de källor som eleverna anser mest trovärdiga. 44 % 

tycker att lärarledd historieundervisning är trovärdigast följd av skolläroböcker på 25 % och 

museum och andra historiska platser på 23 %. 

Diagram 30. Förstarang, män
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Diagram 30 synliggör svaren på en följdfråga till föregående fråga där männen listar 

trovärdigheten utifrån samma alternativ som föregående fråga. Cirkeldiagrammet som följer 

visar vad männen satt som nummer 1, alltså de källor som männen anser mest trovärdiga. 46 

% tycker att skolläroböcker är trovärdigast följd av museum och andra historiska platser på 24 

% och lärarledd historieundervisning på 21 %. 
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Diagram 31. Sistrarang, kvinnor
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Diagram 31 synliggör svaren på en följdfråga till föregående fråga där kvinnorna listar 

trovärdigheten utifrån samma alternativ som föregående fråga. Cirkeldiagrammet som följer 

visar vad kvinnor satt som nummer 7, alltså de källor som kvinnorna anser minst trovärdiga. 

69 % återger på andra sätt följd av data och TV-spel på 29 %. På alternativet; På andra sätt, 

har eleverna själva fått ge exempel. Följande exempel har angivits: Personer i deras 

vänskapskrets, genom föräldrar och mor- och farföräldrar, skönlitteratur, tidsskrifter, Internet, 

nyhetsprogram och radio. Detta gäller för både kvinnor och män. 

Diagram 32. Sistarang, män
0%

0%

3%

88%

3%

3%

3%

Skolläroböcker

Lärarledd
historieundervisning

Historisk spelf ilm

TV-program

Data och TV-spel

Museum och andra
historiska platser

På andra sätt

 
Diagram 32 synliggör svaren på en följdfråga till föregående fråga där männen listar 

trovärdigheten utifrån samma alternativ som föregående fråga. Cirkeldiagrammet som följer 

visar vad männen satt som nummer 7, alltså de källor som männen anser minst trovärdiga. 

Majoriteten, 88 %, återger på andra sätt. 
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Har du som individ nytta av historiska kunskaper? Motivera. 

Ovanstående frågan var öppen och eleverna fick svara fritt. Svaren vi fick kan sorteras in i 11 

olika kategorier. 

 

• Förståelse för andra länder och kulturer 

• Minskande av fördomar 

• Intressant att veta hur folk i andra tider levde och agerade 

• Allmänbildande 

• Ökad förståelse för konflikterna i världen 

• Ökad förståelse för världspolitiken 

• Ökad förståelse för hur det moderna samhället växt fram. 

• Identitetsbildande, viktigt att veta varifrån man kommer 

• Dra lärdom av historien så att inte samma misstag upprepas; exempelvis krig, 

Förintelsen mm. 

• Lättare att förstå nutid och förutspå framtiden 

• Ökad förståelse för kartor 

 

Ett citat från vår undersökning visar ett mindre positivt synsätt på historia och 

historieundervisning , vilket vi kommer att återkomma till i analysen. 

 
”Nej, jag minns ändå inga årtal på när kungarna levde. Historielektionerna känns dammiga och 

jag somnar och lider igenom lektionerna. Det hade behövts lite liv.” 
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4. Analys och Diskussion 
 

• Varifrån får gymnasieelever sitt historiemedvetande?  

 

Vi instämmer med Hermansson Adler som menar att begreppet historiemedvetande blir 

mångtydligt genom att begreppet nämns i olika sammanhang utan att definieras närmare.34  

Även Durhan är inne på samma resonemang som Hermansson Adler och menar att det i 

kursplanen och ämneskommentaren ges en alldeles för enkel bild av begreppet 

historiemedvetande. Vilket leder till att de som inte är insatta inte heller får någon inblick 

eller förståelse för begreppet.35  

 

De riktlinjer vi finner finns i de strävande mål som gäller för ämnet historia på gymnasialnivå.  

Här går att utläsa; 
 

”Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven […] fördjupar sitt 

historiemedvetande och utvecklar sin förmåga att anlägga historiska perspektiv i studierna 

inom andra ämnen, fördjupar sina historiska kunskaper för att underlätta förståelsen av 

nutiden, underbygga ställningstaganden och skapa handlingsberedskap inför framtiden,”36 

 

Vi anser att det borde vara vid stor vikt att klargöra vad begreppet historiemedvetande står för 

dels för lärare som inte är insatta men även för elever. Genom att utgå från begreppet 

historiemedvetandet i undervisningen, anser vi att eleverna skulle få en klarare bild av varför 

ämnet är viktigt att studera och på så vis bli mer motiverade genom att de kan se ett större 

sammanhang. Enligt Durhan är historiemedvetande inte bara kopplingen mellan dåtid, nutid 

och framtid, utan utgör en av ämnets grundsatser. Detta innebär att historia alltid är 

närvarande då människan alltid bär med sig denna, medvetet och omedvetet 37  

 

                                                 
34 Hermansson Adler sid. 78 
35 Larsson  (1998) sid. 99 
36 Internet 2. 
37 Larsson, (1998) sid. 98 
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Vi är medvetna om att begreppet historiemedvetande och historiska kunskaper ej har samma 

innebörd. Trots detta valde vi att formulera en frågeställning i vår undersökning på följande 

sätt; Varifrån får du dina historiska kunskaper? Med hjälp av denna frågeställning kan vi 

sedan delvis utläsa varifrån eleverna får sina historiekunskaper d.v.s. vilka ingångar som 

påverkar hur deras historiemedvetande formas. Anledningen till att vi inte valde att direkt 

utgå från begreppet historiemedvetande i frågeformuleringen är p.g.a. att få elever känner till 

begreppet, vilket i sin tur skulle leda till att vi fått otillräckliga svar från elever. På frågan; 

Varifrån får du dina historiska kunskaper?, gav eleverna skiftande svar. En stor del av de 

kvinnliga eleverna d.v.s. 68 % angav att deras historiska kunskaper kommer från lärarledd 

historieundervisning. Detta följs av 13 % från skolläroböcker och 9 % från TV-program och 4 

% från film (se diagram 25). Dessa uppgifter blir intressanta när vi jämför de mot de manliga 

elevernas rangordning på samma fråga. 37 % av männen har rangordnat lärarledd 

historieundervisning först. Detta följs av 23 % från skolläroböcker, 17 % från TV-program 

och 13 % från historisk spelfilm (se diagram 26). 

 

Männens svar är mer spridda och inte alls så konsekventa som kvinnornas vad gäller 

uppfattning om varifrån dom får sina historiska kunskaper. Kvinnorna har inte något emot 

lärarledd historieundervisning samtidigt som dom inte verkar vara intresserade av litteraturen 

som skolan tillhandahåller. Männen däremot verkar inte ha samma inställning till 

skolläroböcker och flera av dem verkar ta till sig informationen i litteraturen. Vi låter det vara 

osagt hur vida männen läser mer i skolläroböcker än kvinnorna. Vad vi däremot kan se är att 

fler män än kvinnor tittar och tar till sig historiska kunskaper från TV-program och historiska 

spelfilmer. 

 

Vår hypotes är att män och kvinnor är intresserade av olika delar av historieämnet. TV-

program och framför allt historiska spelfilmer tenderar att vara effektfulla och skildrar oftast 

stora slag på ett sätt som vi tror är mer tilltalande för män än kvinnor. Även om inte 

trovärdigheten är hög i alla spelfilmer är det ändå en typ av historiskkunskap. Detta 

resonemang grundar vi på egna erfarenheter ute i fältet. 
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Med det uppenbara intresset för TV-program och historiska spelfilmer tycker vi precis Staffan 

Eriksson i Rapporter om utbildning – Ungdomar och historia (Erikssons sammanställning av 

Karlegärds Youth & History) att vi lärare ska kunna utnyttja detta intresse för fiktion i 

undervisningen.38 Kvinnorna däremot verkar inte lika intresserade av historiska TV-program 

och historisk spelfilm. Våra erfarenheter gör att vi tycker att det är rimligt att anta att 

kvinnorna kan vara mer intresserade av den enskilde individen utifrån ett sociologiskt 

perspektiv. Om vi utifrån våra egna erfarenheter i yrket resonerar kring läroböcker konstaterar 

vi att det finns både bra och mindre bra skolläroböcker ute på skolorna. Ofta skildras de 

historiska händelserna utan ett kvinnoperspektiv vilket vi tror i detta fall kan förklara 

kvinnornas svar att de är mindre intresserade av ämnet än männen. Om denna tes stämmer är 

det troligt att kvinnornas respektive lärare har hittat en ingångsvinkel till undervisning som 

inte existerar i läroböckerna. Vilket vi anser att männens svar bekräftar när vi utläser att färre 

män än kvinnor har rankat lärarledd historieundervisning först (37 % vs.68 %) och fler män 

än kvinnor har rankar skolläroböcker först (23 % vs.13 %).  

 

Om vi studerar diagrammen som visar vad kvinnliga och manliga eleverna har rangordnat sist 

på frågan; Varifrån de får du dina historiska kunskaper? Kan vi se 69 % av kvinnorna har 

valt svarsalternativet; på andra sätt sist följt av data och TV-spel på 27 % (se diagram 27).  

På alternativet andra sätt fick eleverna själva ange vad andra sätt var och svaren var relativt 

jämnt fördelade från både kvinnor och män över följande alternativ: Personer i deras 

vänskapskrets, genom föräldrar och mor- och farföräldrar, skönlitteratur, tidsskrifter och 

Internet. Männen svar liknar kvinnornas och vi ser att majoriteten, 77 %, har rangordnat 

alternativet; på andra sätt sist, följt av museum och andra historiska platser på 10 % (se 

diagram 28). Skillnaden vi ser i vår undersökning, är att kvinnor inte är lika positiva till data 

och TV-spel som männen är.  

 

Ser vi på vår egen undersökning i stort kan vi konstatera att elever idag får historiskkunskap 

från flera olika källor än just från skolans värld. Utifrån dessa källor anser vi att elevernas 

historiemedvetande sedan skapas. Vilket överensstämmer med Jensens resonemang som 

menar att historiemedvetande inte i första hand skapas i klassrummen, utan att detta sker 

utanför skolans värld via olika medier, film, turism, vardagssammanhang samt i olika 

politiska, kulturella och religiösa sammanslutningar.39 Larsson är av samma åsikt och påvisar 

                                                 
38 Eriksson sid. 9 
39 Karlegärd & Karlsson sid. 49 
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detta genom att hänvisa till Durhan´s teorier som innebär att historiemedvetandet utvecklas i 

samspel med det omgivande samhället, där historisk kunskap även tillägnas via radio, tv, 

släkt, böcker, film och tidningar och inte endast utifrån skolans undervisning av epoker och 

kronologier, vilket även vi instämmer med.40  Durhan menar även att historiemedvetande inte 

är något som behöver vara uttalat medvetet, det kan vara omedvetet vetande. Om elevernas 

skapande av historiemedvetande sker medvetet eller omedvetet kan vi endast spekulera kring 

då detta är en individuell process. Förmodligen sker detta skapande framförallt omedvetet. 

 

Vi är dock är något överraskade av att elevernas historiekunskaper kommer till så stor del från 

lärare och läroböcker. Vi trodde nog att eleverna skulle få större intryck av t.ex. film och 

dataspel m.m. Det kan var så att eleverna inte ser dessa exempel som källor till kunskap, utan 

snarare som en form av underhållning. Möjligen kan det vara så att denna ”underhållning”, 

även den omedvetet, omvandlas till någon form av historiekunskap som sedan tillsammans 

med andra intryck och erfarenheter omvandlas till historiemedvetande. Detta skulle i så fall 

innebära att historiemedvetandet förändras omedvetet. 

 

Larsson menar att i debatten kring historiemedvetandet diskuteras det om skolan är rätt forum 

för utvecklandet av ungdomars historiemedvetande. De grupper som är kritiska till skolans 

historieundervisning menar att om elevernas historiemedvetande ska kunna utvecklas måste 

de som undervisar utgå från det som skapar deras historiemedvetande. Larsson pekar på att 

skolan är endast en av arenorna för historisk kunskap.41 

 

Vi anser att skolan mycket väl kan vara ett forum som kan hjälpa till att utveckla elevers 

historiemedvetande. Samtidigt inser vi att skolan inte har eller bör ha ensamrätt till detta. 

Dock ser vi ingen problematik att kombinera olika källor tillsammans med skolans 

läroböcker. Vi menar att man som lärare kan utnyttja de olika resurser som finns i samhället 

såsom film, skönlitteratur, tv-spel och Internet. Men även de resurser som eleverna bär med 

sig i form av kulturellt och religiöst arv. På så vis uppnår vi även de riktlinjer som 

styrdokumenten ger, vilket innebär att man ska möta varje elev på dess nivå. 

 

                                                 
40 Larsson (1998) sid. 98 
41 Ibid sid. 99 
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Dock anser vi att det är viktigt att vi samtidigt lär ut ett kritiskt förhållningssätt till dessa olika 

källor, då vi instämmer med Larsson som menar att historiemedvetande kan och har utnyttjats 

i olika konflikter. Det är viktigt såsom Larsson tar upp, att vi gör eleverna och oss själva 

medvetna om att historiemedvetandet kan vara baserat på en selektiv uppfattning och tolkning 

av det förflutna.42 Det gäller för oss lärare att utgå från elevernas begreppsvärld och verklighet 

samtidigt som vi introducerar och utgår från läroböcker och annan facklitteratur. Vi anser att 

användandet av olika källor, samtidigt som man kritiskt granskar dessa, leder till en 

varierande och stimulerande arbetsform både för lärare och elever. Eftersom eleverna har en 

rad olika ingångar till sitt historiemedvetande blir det relevant att titta på hur eleverna själva 

ser på trovärdigheten på deras historieingångar. 

 

Vi ställde följdfrågan; Vilken källa tror du mest på när det handlar om historiska kunskaper? 

Diagram 29 visar vad kvinnorna tycker är mest trovärdigt utifrån samma svarsalternativ som 

föregående fråga. Majoriteten av svaren utgörs av lärarledd historieundervisning på 44 %, 

skolläroböcker på 25 % och museum och andra historiska platser på 23 %. Om vi sätter detta 

mot diagram 30 där männen har svarat på samma fråga blir det intressant. Majoriteten av 

svaren föll på skolläroböcker, 46 %, museum och andra historiska platser på 24 % och 

lärarledd historieundervisning, 21 %. Svaren återspeglar de svar vi fick från föregående fråga; 

Varifrån eleverna får sina historiska kunskaper? Kvinnorna har större tilltro till den 

lärarledda historieundervisningen än männen medan männen har större tilltro till 

skolläroböckerna än kvinnorna. Däremot har lika andel av könen rangordnat museum och 

historiska platser först.  

 

Vi anser att kvinnor och män är intresserade av olika delar av historieämnet. I vår 

undersökning sätter männen större tilltro till skolläroböcker. Vår hypotes är att 

skolläroböckerna är utformade på ett sätt som tilltalar de manliga eleverna mer. Vi tror att 

läroböcker har större chans att nå ut till kvinnliga elever, om historien skildras mer ur ett 

sociologiskt perspektiv där man fokuserar mer på den enskilde individen. Enligt vår 

bedömning har de manliga eleverna har ett större intresse för krig och stora slag i allmänhet 

än kvinnor. 

                                                 
42 Larsson (1997) sid. 34 
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Diagram 31 och 32 visar vad eleverna har rankat sist i på frågan; Vilken källa tror du mest på 

när det handlar om historiska kunskaper? Med andra ord vilken källa som eleverna anser 

minst trovärdig. Vi ser att alternativet; På andra sätt, dominerar hos både kvinnorna, 69 % 

och männen, 88 %. Alternativet; På andra sätt, är ett svarsalternativ som eleverna själva fick 

fylla i exempel på. De svar vi fick var jämnt fördelade av både kvinnor och män och det går 

inte att se någon skillnad vad gäller genusperspektivet. Vi erhöll följande svarsalternativ från 

eleverna: personer i deras vänskapskrets, genom föräldrar och mor- och farföräldrar, 

skönlitteratur, tidsskrifter, Internet, nyhetsprogram och radio.  

 

På andra sätt; var även ett svarsalternativ på föregående fråga; Varifrån får du dina 

historiska kunskaper? och alternativen vi fick på föregående var inte alls olika de vi fick på 

denna frågan. De var nästan identiska så när som alternativen; nyhetsprogram och radio. Från 

början antog vi från att berättelser från släktingar, nyhetsprogram och radio skulle uppfattas 

som mer trovärdiga än vad som kan utläsas ur vår undersökning. Eleverna sätter väldigt 

mycket mer tilltro till lärarledd historieundervisning och skolläroböcker än vad vi från början 

hade trott.  Kanske kan det vara så att man helt enkelt inte diskuterar historiska händelser i 

någon större utsträckningen hemma i familjerna. Vilket kan leda till att de därför inte 

uppfattas som trovärdiga historiska källor. Kanske tittar och lyssnar eleverna även mindre på 

TV och radioprogram som tar upp historiskt stoff, än vad vi trodde i utgångsläget.  

 

Genom uppsatsens teoridel och undersökning kan vi konstatera att eleverna möter historia på 

många olika arenor, vilket i sin tur kommer att påverka deras historiemedvetande. Som lärare 

måste vi vara medvetna om detta, framförallt då skolan inte alltid är främsta forumet för 

historiemedvetande. De svar vi har fått pekar dock på att skolan fortfarande spelar en stor roll 

för elevernas utvecklande av historiska kunskaper, som i sin tur utvecklar deras 

historiemedvetande. Därför är det även väldigt viktigt att vi som historielärare är ytterst 

professionella och kunniga i vårt ämne. Det gäller även för oss lärare att utnyttja dessa olika 

källor i vår undervisning. Genom detta stimuleras både lärare och elever samtidigt som 

undervisningen blir varierande. Genom de olika källorna tillsammans i olika sociala 

sammanhang i samhället skapas elevernas historiemedvetande. Skapandet av detta 

historiemedvetandet är främst en omedveten process hos eleverna.. 
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• Hur värderar eleverna de historiska kunskaperna som skolan förmedlar? 

 

På påståendet; Historia är ett viktigt ämne, har drygt 96 % av männen svarat att detta 

Stämmer ganska bra eller Stämmer mycket bra. 83 % av kvinnorna har svarat på samma sätt 

som männen. Jämför vi detta mot den Nationella utvärderingen av Berggren & Johansson, där 

högstadieelever fick ta ställning till frågan; Om det är viktigt med historiska kunskaper, anser 

81 % av eleverna att det är viktigt att ha kunskaper i historia.43 Även om inte frågan är exakt 

identiskt med vår enkätfråga kan vi ändå utläsa att majoriteten av eleverna tycker att historia 

är ett viktigt ämne på såväl högstadiet som gymnasiet. Berggren & Johansson har även skilt 

på män och kvinnor och kommit fram till att de är ungefär lika intresserade av ämnet. Annars 

anser vi, precis som Berggren & Johansson, att det betyder att män och kvinnor inte är 

intresserade av samma delar av ämnet. Vår enkätundersökning ger inte utrymme för att utläsa 

var dessa skillnader i intresse ligger i och det skulle troligtvis kräva intervjuer för att få fram 

svar.44 Eftersom första frågan gör klart att eleverna tycker att historia är viktigt ställde vi oss 

frågan hur elever arbetar med historia. Vi undrade om de bara arbetade med historia till 

proven.  

 

Vad gäller påståendet; Jag arbetar med historia bara för proven, visar diagrammen; 6, 7 och 

8 elevernas svar klassvis och vi kan se att elevernas svar är spridda övar alla fyra 

svarsalternativen. Vi kan se att svaren från kvinnorna i årskurs 1 och 3 liknar varandra där 

merparten anser att påståendet Stämmer ganska bra eller Stämmer mycket bra. Kvinnorna i 

årskurs 2 avviker med att hälften tycker att påståendet Stämmer mycket dåligt eller Stämmer 

ganska dåligt. Varför det råder dessa skillnader kan vi i nuläget inte svara på. För att kunna 

svara på detta hade det även här behövts göras intervjuer av djupare karaktär. Diagram 9 visar 

de totala svaren och vi kan se att merparten av kvinnorna svarat; Stämmer mycket bra eller 

Stämmer ganska bra. Drygt hälften av männen däremot tycker att påståendet; Stämmer 

mycket dåligt eller Stämmer ganska dåligt. Diagram 10 bekräftar detta i procenttal. Drygt 67 

% av kvinnorna tycker att påståendet; Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra, medan 

drygt 48 % av männen anser samma sak. En stor del av eleverna har svarat att man bara 

arbetar med historia för proven. Men samtidigt tycker eleverna generellt att historia är ett 

viktigt ämne.  

 

                                                 
43 Berggren & Johansson. sid. 18 
44 Ibid sid. 20 
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Vi anser att det även är relevant att ta reda på hur svårt eleverna tycker att ämnet historia är. 

Vad gäller påståendet; Historia är ett svårt ämne, visar diagram 11, 12 och 13 elevernas svar 

klassvis på detta påstående. Vi antog att eleverna över tid skulle tycka att historia blev enklare 

som ämne. Vår undersökning visar annorlunda där framför allt kvinnorna i årskurs 2 avviker 

genom att tycka att påståendet stämmer ganska dåligt. Kvinnorna i årskurs 1 och 3 svar liknar 

mer varandra och merparten tycker att påståendet Stämmer ganska bra. Återigen avviker 

kvinnornas svar i årskurs 2. Varför det är på detta vis kan vi inte svara på, utan att även här, 

göra intervjuer med eleverna. 

 

Diagram 15 visar elevernas svar på påståendet; Historia är ett svårt ämne, i procenttal och vi 

kan se en skillnad. Drygt 72 % av männen tycker att påståendet Stämmer mycket dåligt eller 

Stämmer ganska dåligt medan drygt 64 % av kvinnorna tycker att det Stämmer mycket bra 

eller Stämmer ganska bra. Alltså anser en större del av kvinnorna än männen att historia är ett 

svårt ämne. Kanske kan detta bero på att dessa kvinnor inte är så intresserade av ämnet och 

därför kan tycka att ämnet är svårt. Ofta kan något man tycker vara tråkigt uppfattas som svårt 

och vice versa. Vi tror absolut inte att det rör sig om intelligensskillnad mellan könen.  

 

Eftersom många elever och framförallt kvinnorna har svarat att de bara läser till proven, blir 

frågan om historia är ett roligt ämne intressant. Att elever arbetar med historia bara för proven 

behöver inte betyda att intresset för ämnet är lågt. Historieintresset kan sträcka sig utanför 

skolans undervisning. Vad gäller påståendet; Historia är ett roligt ämne, visar diagram 16, 17 

och 18 en skillnad över tid framför allt hos kvinnorna. I årskurs 1 är svaren spridda över 

samtliga svarsalternativ medan i årskurs 2 och 3 ser vi att merparten tycker att påståendet 

Stämmer ganska bra eller Stämmer mycket bra. Om vi tittar på männen över tid ser vi att 

svaren är lika för årskurs 1, 2 och 3. Det verkar som männen går in på gymnasiet med 

uppfattningen att historia är ett viktigt ämne. Diagram 20 visar att drygt 82 % av männen 

tycker att ämnet är ganska roligt eller mycket roligt medan drygt 69 % av kvinnorna tycker 

samma sak. Detta stämmer bra överens med Berggren & Johansson där de redovisar att cirka 

77 % av eleverna på högstadiet har en positiv inställning till historieämnet. Detta står sig väl i 

jämförelse med andra samhällsorienterade ämnen.45 

 

                                                 
45 Berggren & Johansson sid. 17 
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Klart är att det finns ett intresse för ämnet men när det sätts på sin spets så tycker många att 

historia är svårt, framför allt kvinnor. Dessutom arbetar många med historia bara för proven. 

Detta är motsägande eftersom trots intresse så jobbar inte eleverna aktivt med historia utanför 

skolans ramar. De kommer dock i kontakt med historia på andra sätt vilket vi har analyserat 

tidigare. Exempel på detta är genom TV-program, historiska spelfilmer och museum och 

andra historiska platser. Detta är en process som i mångt och mycket är omedveten men ändå 

utvecklar deras historiemedvetande.  

 

Det är med glädje vi utläser att majoriteten av eleverna, i undersökningen, anser att historia 

både ett viktigt och ett roligt ämne. Som vi tidigare nämnt finns det dock skillnader mellan 

hur män och kvinnor värderar historiska kunskaperna i skolan. Vi kan se att en stor del av 

kvinnorna arbetar med historia endast för proven. Dessa kvinnor anser även i större 

utsträckning än männen att historia är ett svårt ämne. De uppfattar inte heller ämnet historia 

lika roligt som männen.  

 

Vi antar att dessa kvinnor inte är så intresserade av historia vilket leder till att de därför 

uppfattar ämnet som svårt. Vi tror absolut inte att det rör sig om intelligensskillnad mellan 

könen där flickorna skulle har svårare för att förstå ämnet. Om vi utgår från vår 

undersöknings resultat, anser vi att det gäller för oss lärare att få de kvinnliga eleverna mer 

intresserade av ämnet, och därmed i större utsträckning få dem att inse värdet av historia. På 

så sätt tror vi även att de skulle uppfatta historia som mindre svårt. Det gäller att variera 

undervisningen så att den tilltalar kvinnor mer. Exempel på detta skulle kunna vara att man 

undervisar ur ett mer sociologiskt perspektiv där man utgår från den enskilda individen i 

historien. Den ständigt närvarande historien borde enligt oss i hög grad påverka skapandet av 

individens identitet. 

 

Larsson tar upp detta och menar att begreppet historiemedvetandet är nära förknippat med just 

identitet. Historiemedvetande utgör en del av skapandet av den både kollektiva och personliga 

identiteten. Där man ställer sig frågor hur man hör ihop med respektive skiljer sig från andra 

människor och kulturer. Larsson menar att för den personliga identiteten kommer frågor upp 

som rör; hur hör jag ihop med min släkt samt vad fanns före mig etc.46 

 

                                                 
46 Larsson (1998) sid. 98 
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Med tanke på dagens situation i det mångkulturella samhället, anser vi att man som lärare 

borde lägga mer tid på att utveckla och uppmärksamma elevers historiemedvetande då detta 

har sådana tydliga kopplingar med identitet. Enligt vår egen erfarenhet kan elever med annan 

kulturell bakgrund ha problem med sin identitet, då de varken känner sig som svensk eller 

som medborgare av sitt ursprungsland. Detta kan leda till en känsla av utanförskap som i sin 

tur kan resultera i en rad andra problem.  

 

Här anser vi att det finns en möjlighet att genom ämnet historia, tillsammans med begreppen 

historiemedvetande och historieidentitet, uppmärksamma elevers personliga historia och 

identitet samt knyta an detta till deras verklighet. På så vis kan man motverka fördomar 

samtidigt som ämnet kanske kan kännas mer väsentligt för eleverna då den utgår från dem 

själva. Vi finner stöd till detta resonemang genom Larsson som menar att kunskap om den 

egna identiteten stärker den individuella självständigheten, samt kan utgöra en betydelsefull 

förutsättning för att som individ inte bli påverkad att tro på fördomar.47 Vi anser dock att det 

inte endast är ungdomar med annan kulturell bakgrund som kan känna sig identitetslösa. Även 

ungdomar med svensk bakgrund kan uppleva detta tillstånd.  

 

Enligt Larsson spelar identitetsfrågan en allt större roll i vårt moderna samhälle, vilket kan 

bero på den förändliga tiden som vi nu lever i.48 Viket vi instämmer med därför blir begreppet 

lika viktigt för elever med svensk bakgrund. Därför anser vi att vår sista fråga blir relevant då 

vi väljer att ställa den öppen, alltså utan svarsalternativ där eleverna får svara fritt. 

 

                                                 
47 Larsson (1997) sid. 33 
48 Larsson (1998) sid. 79 f  
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Vår öppna fråga gav oss 11 olika svars alternativ och frågan löd; har du som individ nytta av 

historiska kunskaper? Svaren vi fick har vi själva sorterat in i 11 kategorier och vi fick en 

relativt jämn fördelning av svaren inom dessa kategorier av både kvinnor och män. Vi fick 

följande svar: 

 

• Förståelse för andra länder och kulturer. 

• Minskande av fördomar 

• Intressant att veta hur folk i andra tider levde och agerade 

• Allmänbildande 

• Ökad förståelse för konflikterna i världen 

• Ökad förståelse för världspolitiken 

• Ökad förståelse för hur det moderna samhället växt fram. 

• Identitetsbildande, viktigt att veta varifrån man kommer 

• Dra lärdom av historien så att inte samma misstag upprepas; exempelvis krig, 

Förintelsen mm. 

• Lättare att förstå nutid och förutspå framtiden 

• Ökad förståelse för kartor 

 

Eftersom vi är av den åsikten att historia är ett identitetsbildande ämne anser vi att det kunde 

vara intressant att se om detta var något eleverna själva reflekterat över under sin tid i skolan. 

Vi fick mer svar och fler alternativ än vad vi antog att vi skulle få. Svaren visar att eleverna 

reflekterat kring vilken nytta de kan ha av historiska kunskaper. De mesta svaren rör samtiden 

och att den är lättare att förstå om man har historiska kunskaper. Att eleverna anser att 

historiska kunskaper minskar fördomar är något som vi betraktar som väldigt positivt. Ökad 

förståelse för konflikterna i världen, för världspolitiken, för kartan och för det moderna 

samhällets framväxt är mer väntade svar eftersom det är något som alla som läst historia A på 

gymnasiet inte kan ha missat. Att eleverna anser att det är viktigt att dra lärdom av historien 

så att man på vis kan undvika samma misstag igen, anser vi också var ett väntat svar.  

Förhoppningsvis känner alla elever som genomgått Historia A att Förintelsen har ägt rum och 

att det är något som aldrig får ske igen. Dessutom har vi de elever som har ett rent intresse för 

historia och tycker att det är intressant att veta hur folk levde och agerade i andra tider. Oftast 

är det dessa elever som också utvecklat svar som att det underlättar att förstå nutiden och 

också ana sig till framtida händelser. Det är också dessa elever som svarat att historiska 
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kunskaper är viktiga för förstå varifrån man kommer, alltså identitetsbildande. De elever som 

funderat i dessa banor har också visat att de har ett intresse för ämnet i sig. Vi tycker oss se en 

skillnad mellan de eleverna som verkligen är intresserade av ämnet och de som bara anser att 

historiska kunskaper är något man har nytta av i sällskapspel.  

 

Vi anser att man kan öka intresset och förståelsen för ämnet historia för båda könen. Vi anser 

att kvinnor och män har olika ingångar till ämnet i historia vilket gör lärarens roll viktig. Det 

gäller läraren att identifiera var eleverna befinner sig i sin utveckling samt var de kommer 

ifrån. Genom denna information kan man sedan i undervisning utgå mer ifrån den enskilde 

elevens perspektiv. Med detta som utgångspunkt kan vi sedan utveckla och sätta historiska 

kunskapen i ett större sammanhang som rör dåtid, nutid och elevens framtid. Som lärare 

kommer vi alltid att stöta på elever som inte är intresserade av ämnet. Ett av undersökningens 

öppna svar åskådliggör detta på påståendet; Har du som individ nytta av historiska 

kunskaper? Motivera. 

 

”Nej, jag minns ändå inga årtal på när kungarna levde. Historielektionerna 

känns dammiga och jag somnar och lider igenom lektionerna. Det hade 

behövts lite liv.” 

 

Vi ser detta citat som en oerhörd utmaning. Vi är ytterst motiverade att få så många elever 

som möjligt att tycka att ämnet historia är både roligt och viktigt. Vi anser även att vi har alla 

möjligheter till detta då ämnet har en oerhörd bredd. Ämnet historia är alltid är aktuellt, inte 

bara vad gäller för förståelsen av vårt förflutna utan även för vår tid här och nu samt vår 

framtid.   
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5 Slutsats 
I vår undersökning kan vi se varifrån eleverna får sina historiekunskaper d.v.s. vilka ingångar 

som påverkar hur deras historiemedvetande formas. Här kan vi utläsa att historiekunskaper till 

största del kommer ifrån skolan och läroböcker men att eleverna även till mindre del får 

kunskap ifrån film, tv, Internet, vänner, släktingar och andra vardagssammanhang. Genom 

dessa olika källor tillsammans i olika sociala sammanhang, i samhället, skapas elevernas 

historiemedvetande. Skapandet av historiemedvetandet är främst en omedveten process. 

 

Genom vår undersökning kan vi även utläsa att eleverna anser att historia både är ett viktigt 

och ett roligt ämne. Det finns dock skillnader mellan hur män och kvinnor värderar de 

historiska kunskaperna i skolan. Vi kan se att en stor del av kvinnorna arbetar med historia 

endast för proven. Dessa kvinnor anser även i större utsträckning än männen att historia är ett 

svårt ämne. De uppfattar inte heller ämnet historia lika roligt som männen. Det gäller för oss 

lärare att anpassa undervisningen så att den tilltalar och når så många elever som möjligt. Det 

gör vi genom att utgå från elevernas historiemedvetande och historieidentitet. 
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6 Sammanfattning 
Målsättningen med denna uppsats var att studera varifrån gymnasieelever får sitt 

historiemedvetande samt hur eleverna värderar de historiska kunskaperna som skolan 

förmedlar. Vi närmade oss denna målsättning genom att svara på följande frågeställningar;. 

• Varifrån får gymnasieelever sitt historiemedvetande? 

• Hur värderar eleverna de historiska kunskaperna som skolan förmedlar? 

Uppsatsen är en empirisk studie med en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag. Vi 

har gått igenom sekundärdata för att på så vis införskaffa fakta kring historiedidaktikens 

centrala begrepp, såsom; historiemedvetande och historieidentitet. För att få en inblick i 

ungdomars historiemedvetande och historieidentitet valde vi att göra en enkätundersökning på 

en gymnasieskola i Kristianstad. Undersökningen gjordes i tre gymnasieklasser med inriktning 

på samhällsprogrammet, med en klass från varje årskurs. Undersökningen omfattar totalt 75 

elever, med sammanlagt 46 kvinnor och 29 män. Vi ville få ett genusperspektiv på 

undersökningen eftersom vi anser att det kan bli intressant och relevant för undersökningen att 

se skillnader mellan könen. Enkätundersökningen var både individuell och konfidentiell då 

eleverna inte hade någon möjlighet att jämföra svaren med varandra. Vad gäller 

undersökningen valde vi att välja bort frågan; Vilket ämne anser du vara viktigast? Det innebär 

att diagram 21-24 inte kommer att användas i vår analys. Enkätundersökningens frågor rörde 

varifrån eleverna får sina historiekunskaper samt deras inställning till ämnet historia. 

Litteraturen som behandlats har det gemensamt att den tagit upp och diskuterat centrala 

begrepp inom historiedidaktiken såsom historiemedvetande och historieidentitet. Inom 

historiedidaktiken är begreppet historiemedvetande ett centralt begrepp. Aronsson definierar 

historiemedvetande som uppfattningar om hur dåtid, nutid och framtid är relaterade till 

varandra. Han ser processen ett omedvetet förlopp som ej är statiskt.49 Historiemedvetande 

skapas och bearbetas i många andra sammanhang utanför skolans värld.50 Alla människor är 

bärare av historiemedvetande. Begreppet är mångtydigt eftersom det utformas, förmedlas och 

förändras på olika sätt i samhället.51  

 

                                                 
49 Aronsson sid. 67 f 
50 Karlegärd & Karlsson  sid. 49 
51 Zander sid. 43 f 
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Historiemedvetande är även nära förknippat med identitet. För den personliga identiteten är 

släktband, kön och socialt nätverk faktorer som påverkar.52  

 

I vår undersökning fann vi resultat som tyder på att män och kvinnor uppfattar historia på 

olika sätt samt att de får historiekunskaper från skilda håll. En stor del av de kunskaperna som 

förmedlas genom lärare och läroböcker till elever utgör en del av skapandet av elevernas 

historiemedvetande. Vi anser att det borde vara av stor vikt att klargöra vad begreppet 

historiemedvetande står för dels för lärare som inte är insatta men även för elever. Genom att 

utgå från begreppet historiemedvetande i undervisningen, anser vi att eleverna skulle få en 

klarare bild av varför ämnet är viktigt att studera och på så vis bli mer motiverade genom att 

de kan se ett större sammanhang.  

 

I vår undersökning kunde vi se varifrån eleverna får sina historiekunskaper d.v.s. vilka 

ingångar som påverkar hur deras historiemedvetande formas. Här kan vi utläsa att 

historiekunskaper till största del kommer ifrån skolan och läroböcker men att eleverna även 

till mindre del får kunskap ifrån film, tv, Internet, vänner, släktingar och andra 

vardagssammanhang. Genom dessa olika källor tillsammans i olika sociala sammanhang, i 

samhället, skapas elevernas historiemedvetande. Skapandet av historiemedvetandet är främst 

en omedveten process. 

 

Genom vår undersökning kunde vi även utläsa att eleverna anser att historia både är ett viktigt 

och ett roligt ämne. Det finns dock skillnader mellan hur män och kvinnor värderar de 

historiska kunskaperna i skolan. Vi kunde se att en stor del av kvinnorna arbetar med historia 

endast för proven. Dessa kvinnor anser även i större utsträckning än männen att historia är ett 

svårt ämne. De uppfattar inte heller ämnet historia lika roligt som männen. Det gäller för oss 

lärare att anpassa undervisningen så att den tilltalar och når så många elever som möjligt. 

Detta kan göras genom att bl.a. utgå från begreppen historiemedvetande och historieidentitet. 

                                                 
52 Larsson  (1998) sid. 98. 
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Bilaga - Frågeformulär angående historiemedvetande 

 

Vi är två lärarstudenter från högskolan i Kristianstad som skriver examensarbete om 

historiemedvetande hos gymnasieelever. Vi undersöker varifrån gymnasieelever får sina 

historiekunskaper. Vi skulle uppskatta era svar på det här formuläret.  

 

• Det kommer inte lämnas ut några namn på deltagarna eller vad skolan heter, 

undersökningen är helt konfidentiell.  

 

• Det är helt frivilligt att ställa upp på denna undersökning.  

 

 Vi är ytterst tacksamma för er medverkan 

Med vänlig hälsning 

Christian Fegler & Lars Nilsson 

 

• Historia är ett viktigt ämne.  

 Stämmer mycket dåligt 

 Stämmer ganska dåligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra 

 

• Jag arbetar med historia bara för proven. 

 Stämmer mycket dåligt 

 Stämmer ganska dåligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra 

 

• Historia är ett svårt ämne. 

 Stämmer mycket dåligt 

 Stämmer ganska dåligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra 
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• Historia är ett roligt ämne  

 Stämmer mycket dåligt 

 Stämmer ganska dåligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mycket bra 

 

• Vilket ämne anser du vara viktigast? Rangordna 1-8 

 Svenska 

 Engelska 

 Samhällskunskap 

 Religionskunskap 

 Mattematik 

 Naturkunskap 

 Idrott och hälsa 

 Estetisk verksamhet 

 

• Varifrån får du dina historiska kunskaper? Rangordna 1-7. 

 

 Skolläroböcker  

 Lärarledd historieundervisning  

 Historisk spelfilm  

 TV-program  

 Data och TV-spel  

 Museum och andra historiska platser  

På andra sätt. Ge exempel. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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• Vilken källa tror du mest på när det handlar om historiska kunskaper?  

Rangordna 1-7 

 

 Skolläroböcker  

 Lärarledd historieundervisning  

 Historisk spelfilm  

 TV-program  

 Data och TV-spel  

 Museum och andra historiska platser  

 Från övriga källor. Ge exempel 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Har du som individ nytta av historiska kunskaper? Motivera. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


