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Abstract 

This essay is an analysis of the historical view for upper secondary school students. It reviews 

the students' historical view and examines whether there is a change in it depending on how 

far the students have reached in their historical studies. The pupils' historical view is then 

compared with the curriculum for upper secondary school and the historical view the 

curriculum represents. To do this, I first had to define the concept historical view when there 

was not to find a clear definition of the term. Then I conducted a quantitative study in the 

form of a survey. The results of the survey, I presented in various charts. By comparing and 

interpreting the diagrams I have drawn conclusions to answer the questions I set.  

     What I conclude in my study is that upper secondary students have a post-functional 

historical view and that the historical view is shared by both sexes. The historical view that 

the pupils have do not changed in the whole, depending on how far it reached in their studies. 

But there is a change in the historical view students has and that is that it is strengthening 

compared to how much history they have studied. The comparison of the curricula of history 

in relation to the students gave the result that they shared historical view. Which means that 

the students' studies on the basis of the curriculum leaves traces in their historical view. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Den här uppsatsen är en analys av gymnasieelevernas historiesyn. Den kartlägger elevernas 

historiesyn och undersöker huruvida det finns en förändring i den beroende på hur långt 

eleverna nått i sina historiska studier. Elevernas historiesyn jämförs sedan med kursplanen för 

historia i gymnasiet och den historiesyn som kursplanen representerar. För att kunna göra 

detta var jag först tvungen att definiera begreppet historiesyn då det inte gick att finna en 

entydig definition av begreppet.  Sedan genomförde jag en kvantitativ studie i form av en 

enkätundersökning. Resultatet av enkätundersökningen presenterar jag i olika diagram. 

Genom att jämföra och tolka diagrammen har jag dragit slutsatser som besvarar de 

frågeställningar jag ställt upp.  

     Det jag kommer fram till i min studie är att gymnasieeleverna har en postfunktionell 

historiesyn och att den historiesynen delas av båda könen. Den historiesyn som eleverna har 

förändras inte i det stora hela beroende på hur långt det nått i sina studier. Dock finns det en 

förändring inom den historiesyn eleverna har och det är att den stärks i förhållande till hur 

mycket historia de studerat. Jämförelsen av kursplanens historiesyn i förhållande till elevernas 

gav resultatet att de delade historiesyn, vilket medför att elevernas studier utifrån kursplanen 

lämnar spår i deras historiesyn. 
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1. Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

I skolan studerar vi historia vilket, utan att överdriva allt för mycket, är ett brett ämne. 

Historia som ämne kan innebära allt från TV:s populärhistoria till historiedidaktikerns 

fördjupning i ämnet. Det är också ett ämne som vi alla, vare sig vi är medvetna om det eller 

inte, bär med oss i vår vardag. Universitetslektor Hermansson Adler säger att ”[v]are sig vi 

vill det eller inte, bär vi alla historien med oss varje dag. Det som hände igår påverkar oss 

idag. Allstå lever vi mer eller mindre i historien samtidigt som våra handlingar lämnar spår 

efter sig i historien. Vi är och blir historiska varelser”.
1
  

     Historien är alltså fylld av händelser och handlingar som den enskilde individen har någon 

form av relation till eller tankar kring. Dessa tankar om historien innebär att vi reflekterar och 

skapar oss en personlig uppfattning om vad historia är. För någon kan det innebära den egna 

släktens ursprung, samtidigt som det för någon annan kan innebära kungars maktkamp för 

flera hundra år sedan. Att vi är historiska varelser och därmed en del av historien gör att våra 

uppfattningar om vad historia är blir intressant, då det säger något om oss som individer. I den 

här studien är det händelser, som i form av drivkrafter förändrat historien på ett påtagligt vis 

och därmed har inverkan på oss idag, som kommer att behandlas. Mer preciserat kommer jag 

att undersöka vilka drivkrafter vi anser det är som styr historiens gång och händelser samt var 

de har sitt ursprung. 

     Som de flesta andra vida ämnen går även det här ämnet att bryta ner i mindre 

beståndsdelar. Ett ämne som historia består av en mängd områden som till exempel 

populärhistoria, släktforskning eller historia som vetenskap, vilket är det som gör ämnet så 

brett. Det område inom ämnet historia som den här studien tillhör kallas för historiedidaktik. 

Historia består även av begrepp som är till för att hjälpa oss undersöka och förstå de olika 

områdena. Begreppen bryter ner ämnesområdet i mindre delar som ska hjälpa till att besvara 

frågor om ämnet för att förstå den problematiserade innebörden och få en djupare förståelse 

för det. Viktigt är även att de mindre delarna, begreppen, av ämnet representerar olika sätt att 

förstå, använda och definiera ämnet. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Hermansson Adler, Magnus, (2004), Historieundervisningens byggstenar, Stockholm sid. 9 
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1.1.1 Historiesyn 

 Ett av de begrepp som historia består av är historiesyn, vilket i korthet innebär en individs 

uppfattning om vilka krafter det är som ligger bakom den historiska förändringen eller om 

man så vill vad det är som är drivkraften i den historiska processen.
2
 Med drivkraft menar jag 

vad det är som driver historien och framkallar historiska händelser som förändrar samhället, 

påverkar oss i nuet samt slutligen kommer att avgöra vad vi kan ha för förväntningar på 

framtiden. Dessa drivkrafter finns i olika former som till exempel ekonomi, religion och 

ideologi. Avsikten med den här studien är att undersöka relationen till begreppet historiesyn 

utifrån tre olika håll.  

     Jag vill poängtera att det finns andra tolkningar om vad begreppet historiesyn har för 

innebörd. Det innebär att detta arbete främst är i en kontext där det är min valda tolknig, som 

kommer att presenteras i kapitel 1.4, är den gällande. 

     Jag gör en undersökning angående vilken historiesyn gymnasieelever har. Grunden till det 

ligger i att denna aspekt av gymnasieelevernas förhållande till historia inte tidigare gjorts och 

är därmed av relevans. Resultatet av undersökningen, som dock inte kan ge några generella 

svar med tanke på dess storlek, blir ytterligare en liten pusselbit i det kunskapspussel som 

ständigt växer i och med studier inom området. Vidare är det intressant för min kommande 

yrkesroll att ha en uppfattning om vilken historiesyn mina elever kan ha och utifrån den 

kunskapen få en bredare grund till min planering av den historieundervisning jag ska bedriva. 

Arbetet med att få en uppfattning om elevernas historiesyn är grunden för undersökningen och 

ska vara till grund för att vidga undersökningen ytterligare.  

 

1.1.2 Historiebildning och kursplanen 

Den historiesyn som gymnasieeleverna har bör med största säkerhet förändras över tid då 

historiesynen inte är statisk. Den förändras i och med nya kunskaper och erfarenheter. Genom 

undersökningen söker jag därför även svar på huruvida det går att uppfatta tendenser till 

någon form av förändring i gymnasieelevernas historiesyn beroende på hur långt i sin 

historieutbildning de kommit. Intresset och relevansen för det ligger i att få en uppfattning om 

historiesyn är något som utvecklas eller förändras i förhållande till vilken kunskapsnivå som 

eleverna ligger på. 

     Elevernas historiesyn och kursplanens historiesyn bör likna varandra då eleverna genomför 

sina studier utifrån den. Därför vill jag genom undersökningen även få en uppfattning om 

                                                           
2
 Hermansson Adler, (2004), sid. 48 



8 
 

vilken historiesyn kursplanen för historia i gymnasiet förespråkar och hur den står i relation 

till den historiesyn som gymnasieeleverna har. En uppfattning om detta är relevant och 

intressant på ett liknande sätt som en uppfattning angående gymnasieelevernas historiesyn är 

av intresse. Den kunskap som jag erhåller kan vara ytterligare en del av den kunskapsbas jag 

har för att planera min undervisning och för att skaffa mig en uppfattning om var eleven 

befinner sig i sina historiestudier. Kunskapen om gymnasieelevernas historiesyn i förhållande 

till kursplanen kan även fungera som en indikation på hur arbetet utifrån kursplanen fungerar. 

     Undersökningen kommer således att skapa en uppfattning angående gymnasieelevers 

historiesyn, där klargörandet av elevernas historiesyn är grunden för att skapa en vidgad bild 

av den samma i och med undersökningens två andra element. 

      

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att göra en analys av gymnasieelevernas historiesyn, vilken den är 

och om den förändras samt jämföra gymnasieelevernas historiesyn med kursplanen. Syftet 

konkretiseras i och med följande frågeställningar:   

 Hur ser gymnasieelevernas historiesyn ut? 

 Finns det en förändring i gymnasieelevernas historiesyn beroende på kunskapsnivå? 

 Hur ser gymnasieelevernas historiesyn ut i förhållande till kursplanen för historia?  

 

1.3 Forskningsläge 

Tidigare forskning som jag tagit del av har behandlat vilken historiesyn som presenteras för 

eleverna genom de läromedel som finns till hands. Skillnaden mellan min undersökning och 

de som gjorts tidigare och som handlat om historiesyn är signifikant då jag vill få en 

uppfattning om vilken historiesyn eleverna de facto har och inte vad som presenteras för dem 

eller vad som önskas bli effekten av de historiestudier som bedrivs inom skolans ramar. 

     Det forskningsläge som finns och som berör mitt ämne är en begränsat. Det jag har funnit 

är två examensarbeten som behandlar historiesyn med utgångspunkt i vad som presenteras för 

eleverna, och inte som i mitt fall vilken historiesyn som eleverna har. Gällande litteratur i 

form av utgivna böcker som berör ämnet handlar de till största del om att försöka reda ut den 

begreppsförvirring som verkar råda inom det svenska historiedidaktiska området. 

     Jag har valt att ta upp den litteratur som följer för att beskriva det forskningsläge som 

finns. Mina val är grundade på att de verk som nedan presenteras berör min undersökning på 
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olika sätt. Antingen behandlar de historiesyn i någon form av skolkontext eller så 

representerar de det fält som ger insyn i begreppet historiesyn. 

     Examensarbetet Populär Historia – Historiesyn kontra kursplan
3
 är det arbete som har en 

ansats vilken ligger närmast mitt undersökningsområde, då den för eleverna presenterade 

historiesynen ska jämföras med kursplanen för historia och dess historiesyn. Men en analys av 

kursplanens historiesyn görs inte i examensarbetet. Undersökningen utförs genom en 

komparativ studie där resultaten av analysen för vilken historiesyn tidsskriften Populär 

Historia förmedlar jämförs med kursplanen. Kursplanen ska i det sammanhanget fungera som 

en mall. En betydande skillnad i den här undersökningen och min är att definitionen av 

begreppet historiesyn skiljer sig avsevärt. Här definieras historiesyn som vad jag vill kalla 

”olika sorters” historia så som till exempel kvinnohistoria, krigshistoria eller ekonomisk 

historia. Valet av att undersöka den tidsskriften ligger enligt författaren i att den ofta används 

i undervisningen. Resultatet av undersökningen är att den historiesyn som presenteras till stor 

del inte faller i linje med det som kursplanen strävar efter. Vidare visar även studien på att 

mycket av den historia som presenteras sker utifrån en individ, främst vita män i en 

krigssituation.
4
 

     Det andra examensarbetet heter En analys av historiesynen i aktuella historieböcker för 

högstadiet
5
 och behandlar den historiesyn som presenteras för eleverna och undersöker om 

det finns någon skillnad i synen mellan de olika historieböckerna, som i det här fallet är tre 

stycken. Resultatet känns en aning spretigt och ger därmed inget klart svar vad historiesynen 

är och hur den skiljer sig åt mellan de olika böckerna. Författaren lägger även fram materiel 

som påvisar att läromedlen tar hänsyn till olika perspektiv när de presenterar olika historiska 

händelser. Jag tycker att en jämförelse antingen med elevers historiesyn eller med kursplanen 

hade kunnat vara relevant. I och med detta upplägg blir det endast ett konstaterande om att en 

historiesyn finns och skulle vara intressantare i relation till något. 

     Delar av den litteratur som jag anser bidrar till att beskriva forskningsläget för min 

undersökning väljer jag att behandla i ett och samma stycke, då jag tycker att deras bidrag är 

av samma karaktär, nämligen att försöka definiera begreppet historiesyn. Vilket inte verkar 

vara det lättaste då som jag nämnt tidigare anser att det inte finns en entydig bild av hur 

många av de begrepp som ingår i historiedidaktiken ska definieras. Som jag förstår det är det 

                                                           
3
 Sivhed, Elna Rebecka, (2005), Examensarbete: Populär Historia – Historiesyn kontra kursplan, Högskolan 

Kristianstad 
4
 Sivhed, (2005) 

5
 Carlsson, Marcus, (2007), Examensarbete: En analys av historiesynen i aktuella historieböcker för högstadiet, 

Karlstads Universitet 
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inte tvunget eller för den delen nyttigt för ett ämne att sakna en diskussion angående olika 

begrepps innebörder. En pågående diskussion är nödvändig för att föra utvecklingen vidare. 

Ibland känns det som om de olika definitionerna av ett och samma begrepp är lite väl långt 

ifrån varandra. En förklaring till det tror jag kan vara att ämnet är förhållandevis ungt. De 

böcker som jag ser som relevanta är Historieundervisningens byggstenar
6
, Historiedidaktik

7
, 

Historiedidaktikens utmaningar
8
, Det förflutna är inte vad det en gång var

9
samt Skolan och 

de kulturella förändringarna
10

. Med hjälp av de här böckerna har jag försökt definiera 

begreppet historiesyn genom att utgå från mig själv och det som böckerna presenterar samt att 

de bidrar med ett allmändidaktiskt perspektiv. Dock vill jag göra en liten anmärkning 

angående Hermansson Adlers skrift. I boken Historieundervisningens byggstenar tar han upp 

ämnet historiesyn i förhållande till kursplan. Där menar Hermansson Adler att en kursplan 

inte bör förespråka en viss historiesyn då det närmast hör hemma i en diktatur, vilket jag anser 

är en aning hårt uttryckt och dessutom är beläggen för det påståendet svaga och otydliga. 

     Men det finns även litteratur som gränsar till mitt område utan att direkt säga något om 

historiesyn. I Handbok i historiska studier
11

 behandlar författaren en vid skara av historiska 

begrepp och förklaringar. De skilda kapitlen i boken kan läsas som skilda enheter vilket 

medför att jag kan välja ett av dem som bidrar till forskningsläget för min studie. Det åttonde 

kapitlet i boken handlar om orsaker till historiska händelser, vilket har likhet med begreppet 

historiesyn. Kapitlet belyser olika ståndpunkter angående orsaker till historiska händelser och 

kommer fram till att fullständiga förklaringar sällan är möjliga på grund av kunskapsluckor i 

den historiska kunskapen. Vidare dras även slutsatsen att vilken slags förklaring som föredras 

beror på individens uppfattning om världen som helhet. Dessa två slutsatser tycker jag är 

rimliga då de i praktiken säger att kunskapsluckor och den personliga uppfattningen styr vad 

en individ anser är orsaken till vissa händelser. 

     Då forskningsläget för min studie är begränsat måste jag vidga mig för att kunna skapa en 

överblick om det aktuella forskningsläget, vilket innebär att jag går från historiesyn till 

historiemedvetande som historiesyn är en del av (se avsnitt 1.4). Ett intresse finns även i 

studier där elevers relation till historia undersöks utifrån det att relationen till historia styr 

uppfattningen om den, då historiesynen är en del av uppfattningen om historia. 

                                                           
6 Hermansson Adler, (2004) 
7
 Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran (red.), (1997), Historiedidaktik, Lund 

8
 Larsson, Hans Albin (red.), (1998), Historiedidaktikens utmaningar, Jönköping 

9
 Kjeldstadli, Knut, (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, Lund 

10
 Andersson, Jan, Persson, Magnus & Thavenius, Jan, (1999), Skolan och de kulturella förändringarna, Lund 

11
 Stanford, Michael, (1995), Handbok i historiska studier, Lund 
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     Även gällande historiemedvetande är det forskning som undersöker elevers relation till 

begreppet som blir intressantast vilket är vad Fegler och Nilsson gör i sitt examensarbete En 

undersökning av elevers historiemedvetande
12

. Författarna försöker utröna var eleverna får sitt 

historiemedvetande från, vilket jag anser vara en aning ambitiöst i den bemärkelsen att 

området som ligger till grund för deras undersökning inte känns greppbart då det är så stort. 

Resultat av deras studie säger att elevernas historiemedvetande skapas på ett stort antal arenor 

men att skolan fortfarande har en stor roll i elevernas utveckling. De stöder även det jag 

påstod i inledningen av detta delkapitel att det råder en viss begreppsförvirring då de kommer 

fram till att begreppet historiemedvetande blir mångtydigt beroende på de skilda sammanhang 

som begreppet nämns i. 

     En annan studie som behandlar elevers relation till historia är doktorsavhandlingen 

Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om  

historieämnet.
 13

  I studien är det lärares och elevers historieintresse som undersöks och vad 

den har för betydelse för deras uppfattningar om historia. Resultat gällande delen som handlar 

om eleverna, vilket för mig är den relevanta delen, kan sammanfattas i att skolan endast är en 

av många faktorer som påverkar elevernas historieintresse och därmed deras uppfattning om 

historia. Insikten om att skolan inte är den enda arenan för historiska kunskaper är givande 

och bör beaktas av lärare vid planering av deras arbete. Även Fegler och Nilsson kommer till 

en liknande slutsats, då en sådan insikt ger en vidare förståelse för elevernas behov.
14

 

 

1.4 Begreppsförklaring 

En definition av begreppet historiesyn måste göras för att jag ska kunna uppfylla mitt syfte. 

Den process jag använder mig av för att definiera begreppet historiesyn utgår från litteratur 

som behandlar begreppet samt att jag väger in mina tankar och erfarenheter. I den litteratur 

jag använder mig av finns det olika uppfattningar om vad historiesyn innebär, vilket jag anser 

att det måste finnas en medvetenhet och acceptans för. Det betyder att jag måste ta ställning 

till vad jag anser är rimligt och utifrån det skapa en definition av begreppet historiesyn som 

jag sedan använder i min studie. 

     Vid min definiering av begreppet historiesyn tar jag avstamp i Hermansson Adlers 

uppfattning om att det är ett begrepp som ska beskriva den uppfattning en individ har om hur 
                                                           
12

 Fegler, Christian & Nilsson, Lars, (2006), Examensarbete: En undersökning av elevers historiemedvetande, 

Högskolan Kristianstad 
13

 Hansson, Johan, (2010), Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattningar om 

historieämnet, Umeå 
14

 Fegler & Nilsson, (2006) 
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historien förändras. Det är individens uppfattning om vilka krafter som driver den historiska 

förändringen som är det centrala. I det här avstampet ingår även om det finns någon mening i 

historiens förlopp, vilket är något jag har svårt att förhålla mig till då jag bara delvis förstår 

vad som avses med ”mening i historiens förlopp”.
15

 Det lutar åt två alternativ av dess 

innebörd, antingen om det finns någon universell mening med det historiska förloppet eller att 

det finns någon mening hos de krafter som förändrar historien. Det första avskriver jag för 

min del omgående då det skulle vila på en grund som innebär ödet eller en gud som styr 

historiens gång, vilket är en uppfattning som jag inte kan ta del av. Min tolkning av 

meningsfullheten av det historiska förloppet blir då att den kraft som förändrar historien styrs 

av något som är önskvärt att uppnå.  

     Vidare ser jag begreppet historiesyn som en del av de vidare begreppen tidsmedvetande 

och historiemedvetande, med beröringspunkter i historiskt medvetande enligt figur 1 som 

presenteras av historielektor Bernard Eric Jensen.
16

  

 

För att kunna använda figur 1 måste även de andra tre begreppen definieras. Tidsmedvetande 

är här definierat som en individs alla former av medvetande som är kopplat till förhållandet 

mellan dåtid, nutid och framtid.
17

 Begreppet historiemedvetande är beskrivet som olika 

tolkningar av det förflutna, förståelse av samtiden och förväntningar på framtiden.
18

 Det 

förhållande som finns mellan det förflutna, samtid och framtid är processer som är 

framkallade av olika individers eller samhällens handlingar vilket leder till att det handlar om 

                                                           
15

 Hermansson Adler, (2004), sid. 48 
16

 Jensen, Bernard Eric, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” ur Historiedidaktik, 

Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran (red.), (1997), Lund sid. 59 
17

 Jensen, (1997) sid. 59 
18

 Hansson, (2010) sid. 14 
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ett samspel dem emellan. Historiskt medvetande är sedan alla delar av det historiemedvetande 

som behandlar individens förståelse om att hon är en produkt av historien och att historiska 

förändringar är oundvikliga, ett annat ord för det är historicitet.
19

 

     Och nu vidare till definieringen av begreppet historiesyn som nu forsätter genom att följa 

figuren och definitionerna av de övriga begreppen i den. Vi startar i begreppet tidsmedvetande 

som är det begrepp som styr det hela och sätter kontexten till att handla om tid och individens 

medvetenheter om att det finns ett förhållande mellan dåtid, nutid och framtid. Här startar 

definieringen av historiesyn med att det har något att göra med tid och att det finns ett 

förhållande mellan olika delar av historien. När vi går vidare hamnar vi i historiemedvetande 

där det centrala är att förhållandet mellan olika perioder i historien ses som en process. En 

process som på något sätt har satts igång av mänskliga handlingar. För definieringen av 

historiesynen innebär det att förhållandet mellan historiens olika delar är en form av process 

styrd av människan själv. Här förgrenar sig figuren till två nya begrepp, historiesyn och 

historiskt medvetande. Historiskt medvetande är redan definierat här ovan och är för individen 

kopplat till historiesynen genom medvetenhet av förändringar i historien och vetskapen om att 

det gör henne till en produkt av historiens förändringar. Min slutliga definition av begreppet 

historiesyn har nu reducerats till det förhållande som finns mellan dåtid, nutid och framtid. Ett 

förhållande som ses som en process styrd av mänskliga handlingar. Medvetenheten om detta 

leder till att individen försöker hitta förklaringar till vad det är som styr hur historien 

förändras. 

     Enligt mitt sätt att se på det går det sedan att bryta ner begreppet historiesyn i ytterligare 

tre beståndsdelar som kan användas för att förklara olika sätt att se vilka krafter som kan ligga 

bakom den historiska förändringen. Dessa tre kategorier eller synsätt är intentionalistiskt, 

funktionalistisk och postfunktionalistisk. Att ha ett intentionalistiskt synsätt på vilka krafter 

det är som styr historiens förändring innebär att man söker sina svar i enskilda aktörer som 

förklaring till vissa skeenden. För den som ser på förändringarna utifrån det funktionalistiska 

sättet att söka svaren letar man i samhället i stort och vilka rådande idéer, behov och 

funktioner som var styrande. Det tredje synsättet, det postfunktionalistiska, innebär en 

kombination av de två första där de samverkar. Den enskilda aktörens handlingar faller 

samman med de rådande strömningarna i samhället.
20
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20

 Hermansson Adler, (2004), sid. 205-206 
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1.5 Kursplanen och historiesyn 

Med tanke på kursplanens (se bilaga 1) ringa omfattning väljer jag att behandla dess 

historiesyn här och inte i form av en textanalys i resultatdelen. Dock kommer jag att göra 

jämförelsen av kursplanens historiesyn och gymnasieelevernas historiesyn i resultatdelen. 

För att kunna ta reda på vilken historiesyn som kursplanen för historia i gymnasiet 

representerar måste jag analysera den, eftersom kursplanen inte tar upp vilken historiesyn den 

förordar i klartext. Analysen kommer därför att utföras genom att jag ställer frågor till 

kursplanen utifrån definitionen av historiesyn jag gör i kapitel 1.4. Frågorna som jag kommer 

att använda mig av blir då följande: 

 Finns det något i texten som antyder att det är en individs handlingar som är drivande 

i den historiska förändringen? 

 Finns det något i texten som säger att det är ett samhälles rådande idéer som är 

drivande i den historiska förändringen? 

 Finns det något i texten som antyder att det är en kombination av en individs 

handlingar och ett samhälles rådande idéer som är drivande i den historiska 

förändringen? 

När jag läser kursplanen och har dessa frågor som analysverktyg kan jag skapa mig en 

uppfattning om vilken historiesyn som kursplanen representerar.  

     Intressant vore även att ta del av det förarbete som föregick införandet av kursplanen för 

historia i och med Lpf 94. Detta då det även i arbetet med att framställa kursplanerna för 

historia rimligtvis bör kunna finnas information om vilken historiesyn som speglas i 

kursplanen. Men jag fann att något sådant material inte gick att finna då det arbete som 

föregick kursplanen räknas som arbetsmaterial och därmed finns det ingen skyldighet att 

arkivera det.
21

 Min undersökning anser jag inte kommer att påverkas nämnvärt av att jag inte 

kan ta del av det arbetet då den faktiska kursplanen är det slutliga resultatet av det arbetet. 

     Givetvis kommer även frågan upp om jag ska analysera Lgy11 som en del av denna studie. 

Men eftersom skolorna inte ännu har börjat arbeta utifrån Lgy11 är den inte relevant för min 

studie. Gymnasieeleverna i den här studien måste ha läst utifrån den kursplan som jag jämför 

dem med. 

 

 

 

                                                           
21

 Durhán, Ewa, ”Centrala begrepp i den frivilliga skolans kursplan för ämnet historia – En kritisk analys” ur 

Historiedidaktiska utmaningar, Larsson, Hans Albin (red.), (1998), Jönköping sid. 92-93 
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1.5.1 Analys av kursplanen 

I det här avsnittet presenteras resultatet från den textanalys av kursplanen för historia i 

gymnasiet som jag genomfört. 

     I kursplanens första stycke finns det ett parti som säger att ett av syftena med att studera 

historia är att klarlägga de krafter som påverkar samhällen och människor, vilket är del av den 

definition jag använder mig av för begreppet historiesyn. Men den nämner inte direkt eller på 

annat sätt antyder att drivkrafterna som förändrar historien representeras av individer, 

samhällen eller en samverkan av de båda. 

     Däremot finner jag att kursplanen definierar begreppet historiesyn annorlunda i förhållande 

till vad jag gör. Den utgår från att historiesyn är olika perspektiv att studera historia från eller 

om man så vill olika slags historia. Såsom till exempel ekonomisk-, miljö- eller 

genushistoriskt perspektiv. Inget av dessa sätt förespråkas på något sätt. 

    Däremot nämner kursplanen på ett flertal platser individ och samhälle tillsammans då det 

handlar om förståelse för historien, historiska händelser eller förändringar, som innebär att 

samverkan mellan individ och samhälle finns i kursplanen vid förståelse av historiska 

företeelser. Därmed menar jag att kursplanen representerar en postfunktionalistisk historiesyn 

utifrån min definition av begreppet. 

 

1.6 Metod och avgränsningar  

Under den här rubriken kommer jag att göra tre saker. Jag kommer att beskriva det 

tillvägagångssätt jag valt för att kunna uppfylla mitt syfte och hur jag genomförde mina valda 

metoder. I texten om den metod jag valt kommer jag även att ta upp de avgränsningar som 

gjorts. Jag väljer att behandla dessa två, beskrivning av metod samt avgränsningar, samtidigt 

då jag är av den uppfattningen att de är starkt knutna till varandra och att de ömsesidigt styr 

varandra. 

     För att kunna uppfylla mitt syfte har jag definierat begreppet historiesyn. Min definition 

utgick jag ifrån vid analysen av kursplanen för historia i gymnasiet för att uttyda vad 

kursplanen har för historiesyn. Jag kommer även att använda min definition vid 

genomförandet av undersökningen gällande gymnasieelevers historiesyn, då det inte finns en 

entydig definition av begreppet historiesyn gör jag en definition utifrån mig själv och den 

litteratur jag tagit del av. Det innebär att jag gör en avgränsning i form av att endast använda 

mig av en definition och inte alla. Anledningen till att jag gör det är att det inte känns relevant 

att utgå från flera definitioner av begreppet vid framställandet av det här arbetet, då jag vill få 
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en uppfattning om gymnasieelevernas historiesyn och inte undersöka olika definitioner av 

begreppet. 

 

1.6.1 Enkätundersökning   

Den kvantitativa delen av den här undersökningen bygger på den enkätundersökning som 

genomförde vid en medelstor gymnasieskola i en mindre svensk kommun i Mellansverige, 

bland de elever som läser historia där. Att jag valde enkätundersökning som metod beror på 

att jag vill få så många svar som möjligt under de premisser som finns, och då är valet av 

enkäter det som ger flest svar med en begränsad tidsrymd. Även det faktum att jag inte är ute 

efter en djupare insyn i gymnasieelevernas historiesyn gör enkätundersökningen relevant. 

Detta gör att min undersökning kommer att vara av kvantitativ karaktär då jag vill mäta och 

analysera antalet svar på de olika svarsalternativen och utifrån det kunna göra en tolkning.
22

  

     Genomförandet av den här enkätundersökningen uppfyller den delen av syftet som handlar 

om historiesynen hos gymnasieelever. Den är tillsammans med textanalysen en grund till för 

att besvara frågan angående relationen mellan elevernas historiesyn och kursplanen för 

historia. Dessutom ska frågan om det finns en förändring hos gymnasieelevernas historiesyn i 

förhållande till hur långt de nått i sin historieutbildning besvaras i och med enkäten. 

     Dock bör det beaktas att det finns vissa begränsningar med denna studie och vilka svar den 

kan ge. Då undersökningen är förhållandevis liten går det inte att säga att de svar som erhålls 

är av generell karaktär, istället kan de ses som tendenser vilka kan ligga till en grund för en 

större studie.  

     Den här studien kan fungera som exempel för att visa hur situationen gällande 

gymnasieelevernas historiesyn ser ut på en medelstor gymnasieskola i Mellansverige. 

 

1.6.2 Population och urval 

Enkätundersökningen genomförs i historiekurserna A, B och C på gymnasienivå då det erbjöd 

ett större urval och möjlighet att konstatera en eventuell förändring i elevers historiesyn 

beroende på hur långt de nått i sina historiestudier. Population är därmed gymnasieelever som 

läser historia vilket är en stor grupp om man ser på den ur ett nationellt perspektiv, vilket gör 

att ett urval måste göras. Ett urval som till mångt och mycket styrs av de ramar som sätter 

gränserna för den här studien och hur komplicerat det skulle vara att nå ut till hela 

populationen.
23

 

                                                           
22

 Trost, Jan, (2007), Enkätboken, Lund sid. 18-22 
23

 Trost, (2007), sid. 25-29 
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     Undersökningen genomfördes vid en medelstor gymnasieskola i en mindre svensk 

kommun i Mellansverige. Valet att göra en enkätundersökning vid en skola är av praktiska 

skäl, då det inte är möjligt att genomföra den på ett flertal skolor med tanke på den här 

studiens omfattning. Även valet av skolan är av praktiska skäl då jag under min utbildning 

gjort min praktik där, och har under den tiden etablerat en bra kontakt med de lärare som 

undervisar i historia. Det urval jag gjort är icke-slumpmässigt och ett så kallat 

bekvämlighetsurval.
24

 Ett bekvämlighetsurval i det avseendet att jag kommer i kontakt med 

min valda population på ett effektivt sätt och därmed erhåller största möjliga antal svar. I 

motsats till att jag på något sätt skulle söka upp de aktuella individerna en efter en och låta 

dem svara på enkäten.  

     Den population som jag slutligen nådde ut till såg ut på följande sätt: 

 Totalt 134 stycken respondenter 

 88 stycken var kvinnor 

 46 stycken var män 

 107 stycken läste historiekurs A 

 11 stycken läste historiekurs B 

 16 stycken läste historiekurs C 

     Det iögonfallande med populationen är först och främst att den stora majoriteten är elever 

som läser historiekurs A, vilket innebär att den jämförelse som jag gör mellan de olika 

historiekurserna blir en aning snedfördelad. Men jag anser att resultatet ändå kan ses som 

tendenser angående en förändring i gymnasieelevernas historiesyn i förhållande till hur långt 

de nått i sin historieutbildning. 

     Gällande könsfördelningen är det nästan dubbelt så många kvinnor än män i 

undersökningen men jag anser inte att den skillnaden innebär några svårigheter för den här 

undersökningen. Det problem jag kan se är det som gäller för undersökningen i stort då 

populationen är förhållandevis liten och endast från en skola. Det innebär att jag inte kan få 

några generella svar på de frågeställningar jag satt upp. Däremot kan jag i och med 

undersökningen se vilka tendenserna är för svaren till frågeställningarna. 

     Det finns även ett visst bortfall då den totala populationen låg på 139 elever. Ett bortfall på 

fem elever går då att konstatera. De fem var fördelade på det sättet att tre stycken gick 

historiekurs A och de två övriga gick i historiekurs B respektive C. Det bortfall jag här 

presenterar berodde på att eleverna inte var närvarande vid tillfället för enkätundersökningen. 

                                                           
24

 Trost, (2007), sid 29-31 
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Jag anser att det bortfallet inte har någon påverkan för min studie då det är så pass litet i 

förhållande till den totala populationen. 

     Då detta innebär att det blir en totalstudie för den skola jag genomför min 

enkätundersökning på finner jag belägg och motiv för det jag lyfter fram i sista stycket i 

kapitel 1.6.1. 

 

1.6.3 Framställning av enkät 

Enkäten framställdes med utgångspunkt i min definition av begreppet historiesyn (se bilaga 

2). I mitt arbete med enkätens frågor och form har jag tagit hänsyn till dess struktur, 

reliabilitet och validitet. Med struktur menar jag att det finns en struktur i hur frågorna i 

enkäten är ställda.
25

 Enkätens första del inleder med sakfrågor så som kön, årskurs och vilken 

historiekurs eleverna går i, för att sedan skapa respondentgrupper för att kunna analysera 

utifrån det.
26

  

     Enkätens andra del består av frågor som ska hjälpa till att besvara mina frågeställningar. 

De kan ses som en ingång i ett historiskt tänkande då de är i form av faktiska historiska 

händelser. Händelser som jag med min erfarenhet och kunskap, via lärarutbildningen samt 

praktik inom den samma, anser att elever som studerar historia vid gymnasiet har kännedom 

om och har en relation till. De val av frågor jag gjort är grundat i de historiska moment som 

tas upp vid den skola som undersökningen är gjord, vilka jag har kunskap om då jag haft min 

praktik vid den aktuella skolan. Svarsalternativen är utformade på ett sådant sätt att de 

besvarar frågorna genom att de olika historiesynerna finns representerade i form av 

påståenden. Påståenden som jag i undersökningsdelen kallar för individ- och 

samhällsrelaterade. Där de individrelaterade påståendena är kopplade till en individ som till 

exempel för frågan om Sveriges storhetstid är påståendet ”Karl XII:s död” individrelaterat. De 

samhällsrelaterade påståendena i sin tur är kopplat till en samhällsföreteelse. Som exempel för 

det är frågan om attacken mot World Trade Center där påståendet ”Amerikas millitära närvaro 

i muslimska områden” är samhällsrelaterad. Respondenten tar sedan ställning till i vilken grad 

påståendet stämmer överens med respondentens uppfattning om frågan genom att markera sin 

ståndpunkt i en form av ordinatskala.
27

 Att använda svarsalternativ som är baserade på 

rangordning skapar en grund för att kunna mäta och analysera svaren på frågorna. 

Svarsalternativen är följande: 
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26
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27
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 ”Håller helt med” 

 ”Håller med” 

 ”Tar delvis avstånd från” 

 ”Tar helt avstånd från” 

 ”Osäker/Vet ej” 

     Jag är medveten om att det finns en risk med dessa svarsalternativ då det kan ge 

konsekvenser i hur respondenterna svarar. Det som kan vara en fara är att generellt sett kan 

respondenterna ha svårt att ”hålla helt med” eller ”ta helt avstånd från” något då det innebär 

ett starkt ställningstagande. Trots detta har jag valt att använda mig av dessa svarsalternativ då 

jag anser att passar bäst in i min studie och det jag vill undersöka. De svarsalternativ jag valt 

skapar en bas för min diagrampresentation där jag kan presentera de två historiesynerna 

intentionalistisk och funktionalistisk var för sig, och genom att jämföra dem även kunna 

uttyda en eventuell postfunktionalistisk historiesyn. I diagrammen sammanställs hur eleverna 

svarar på frågorna och i vilken utsträckning de olika svarsalternativen representerar de olika 

påståendena. Beroende på vilka svarsalternativ som i huvudsak representerar påståendena gör 

jag min analys. Det ska ge mig kunskap om vad eleverna har för historiesyn, hur detta går till 

presenterar jag närmare i undersökningsdelen. 

     Den tredje och sista delen av enkäten består av frågor som är generella och har som avsikt 

att ta reda på vad respondenten ser som drivande i den historiska förändringen. Generella i 

avseendet att de inte inbjuder respondenterna till frågorna med hjälp av en historisk händelse. 

Frågorna är utformade utifrån den definition av begreppet historiesyn som jag använder mig 

av, som innehåller tre olika kategorier av historiesyner: intentionalistisk, funktionalistisk och 

postfunktionalistisk. Frågorna ställs genom det intentionalistiska och funktionalistiska 

synsättet, då kombinationen av dem båda blir det postfunktionalistiska. Även dessa frågor 

besvaras genom att respondenten besvarar dem genom att ta ställning till ett påstående med 

hjälp av den ordinatskala jag bestämt mig för här ovan. 

     I fråga om enkätens reliabilitet är det främst dess kongruens som jag arbetat med för att 

frågorna ska vara lika varandra och mäta det som de är ämnade till att mäta.
28

 Jag har tagit 

hänsyn till enkätens validitet vid utformandet av enkäten genom att konstruera frågorna på ett 

sådant sätt att svarsalternativen är i förhållande till det som jag vill kunna mäta.
29

 Med det 

menar jag att den ordinatskala jag använder mig av som svarsalternativ ger respondenten 

möjligheten att uttrycka sin åsikt mer precist. Även det faktum att det inte endast finns ett 
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29
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håller eller håller inte med stärker validiteten då det minskar chansen att respondenten svarar 

att hon eller han inte vet, vilket inte är det som ska mätas. 

 

1.6.4 Genomförande av enkätundersökningen 

För att kunna genomföra enkätundersökningen tog jag kontakt med den aktuella skolan och 

bestämde datum för när det skulle ske. Vid själva genomförandet av undersökningen skedde 

den genom gruppenkätsundersökningar vilket innebär att jag kom i kontakt med ett stort antal 

respondenter på en gång.
30

 För att enkäten ska en så hög standardisering som möjligt 

förberedde jag noggrant introduktionen av undersökningen genom att utforma ett manus (se 

bilaga 3) så att varje tillfälle enkäten genomfördes var så likt varandra som möjligt. Givetvis 

måste det även vara samma enkät som delas ut varje gång.
31
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2. Undersökning 

2.1 Gymnasieelevernas historiesyn 

Enkätundersökningen sammanställdes och presenteras här i form av cirkeldiagram. 

Sammanställningen fungerar som stöd och underlag för de resultat jag kommit fram till. 

Diagrammen är framtagna genom parvisa cirklar och presenteras på tre olika sätt. Parvisa 

cirklar i form av individrelaterade och samhällsrelaterade frågor som representerar den 

intentionalistiska och funktionalistiska historiesynen. Det första paret är resultatet av de frågor 

som ställdes utifrån historiska händelser. Andra paret är de mer generella frågorna. Slutligen 

består det tredje paret av en sammanslagning av de två olika visen att ställa frågorna. 

     För att ytterligare befästa mitt resultat har jag även tagit fram diagram som tydliggör vilken 

historiesyn det slutliga resultatet ger och är även stöd för mina övriga resonemang. 

 

2.1.1 Frågor med historieanknytning 

Diagrammen nedan presenterar summan av svaren för de elever som går historiekurs A, B och 

C på frågorna som ställts med en historieanknytning. Den vänstra cirkeln är summan av 

frågorna som är individrelaterade och därmed representerar den intentionalistiska 

historiesynen. Den högra cirkeln är summan på frågorna med samhällsrelaterad karaktär och 

står i och med det för en funktionalistisk historiesyn. Jämförelsen av cirklarna på det här viset 

ska ge möjlighet att tyda ut om det träder fram en postfunktionalistisk historiesyn då det är en 

kombination av den intentionalistiska och funktionalistiska historiesynen. 

    
Diagram 1. Det totala antalet svar från historiekurs A, B & C på frågorna med 

historieanknytning. 
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Båda diagrammen visar på likadana resultat. Fördelningen av antalet elever i segmentet
32

 som 

bildas av ”Håller helt med” och ”Håller med” är exakt lika när de två svarsalternativen slås 

samman (78 %). Det finns dock en skillnad inom det segmentet, men jag anser att det inte 

påverkar resultatet. Skillnaden av fördelningen bland de övriga svarsalternativen inverkar inte 

heller på resultatet.       

     Detta visar på att eleverna anser att både individ och samhälle är drivkrafter i den 

historiska förändringen. Det grundar jag på att både för de individ- som samhällsrelaterade 

frågorna är det en stor andel av eleverna som ”Håller helt med” eller ”Håller med” att de är 

viktiga faktorer i den historiska förändringen. I sin tur leder det till en historiesyn som bildas 

av individ och samhälle som drivande i den historiska förändringen. Jag finner därmed att 

gymnasieelevernas historiesyn för den här frågekategorin är av den postfunktionalistiska 

arten. 

 

2.1.2 Generella frågor 

Det här diagrammet presenterar summan av historiekurs A, B och C:s svar på frågor som är 

ställda på ett mer generellt sätt. Med det menat att frågorna inte använder sig av en historisk 

händelse för att ge respondenterna en ingång till frågan. Den vänstra cirkeln är summan av 

frågorna som är individrelaterade och därmed representerar den intentionalistiska 

historiesynen. Den högra cirkeln är summan på frågorna med samhällsrelaterad karaktär och 

står i och med det för en funktionalistisk historiesyn. Även här ska jämförelsen av cirklarna 

lämna en öppning för den postfunktionalistiska historiesynen. 

   
Diagram 2. Det totala antalet svar från historiekurs A, B & C på de generella frågorna. 
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Även här är svaren i segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med” i betydande övervikt för 

både individen och samhället som drivkraft i den historiska förändringen. Procentsatserna för 

svarsalternativen är snarlika varandra och det finns likaså här en liten skillnad inom segmentet 

och även här är den obetydlig. Gällande de övriga svarsalternativen är likheten även där stor 

och påverkar inte heller här resultatet.  

     Summan av de båda svarsalternativen är förvisso inte exakt lika. Men skillnaden (7 %) i 

fördelningen har ingen betydelse. Det som är avgörande är att det går att fastställa att det även 

här är både individen och samhället som ses som drivande faktorer i den historiska 

förändringen. För resultatet då frågorna ställs mer direkt innebär det att även här att den 

historiesyn som går att fasställa är en postfunktionalistisk historiesyn. Detta grundat på ett 

liknande resonemang som fördes i kap. 2.1.1 då den postfunktionella historiesynen bestämdes 

även där. 

 

2.1.3 Summan av generella frågor och frågor med historieanknytning 

Det här kapitlets avslutande diagram visar resultatet då frågorna med historieanknytning slås 

samman med de mer generella frågorna. Den vänstra cirkeln representerar den 

intentionalistiska historiesynen då det är summan av de individrelaterade frågorna men i det 

här fallet oberoende av om hur de är ställda. Den högra cirkeln är den funktionalistiska 

historiesynens representant och består därför av summan av de samhällsrelaterade frågorna 

oberoende av hur frågan är ställd. Och även här är det ett cirkelpar för att det ger möjlighet för 

den postfunktionalistiska historiesynen att träda fram.  

   
Diagram 3. Det totala antalet svar från historiekurs A, B & C erhållna genom summan av de 

generella frågorna och frågorna med historieanknytning. 
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Således bör det här diagrammet bekräfta det jag redovisar för ovan och fungera som en form 

av sammanfattning och där det resultatet för den här delen av undersökningen befästs. 

     Precis som det jag presentrat i de föregående diagrammen finns det även här en slående 

likhet med en försumbar skillnad i fördelningen mellan de olika svarsalternativen. Det är 

andelen i segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med” som klart och tydligt dominerar i de 

båda diagrammen. 

     Resultatet för den här delen av undersökningen innebär därmed att gymnasieelevernas 

historiesyn är av den postfunktionalistiska typen. Vilket även en annan infallsvinkel av 

analysen visar genom diagrammet nedan. Här har jag tagit fram ett diagram som visar de tre 

historiesynerna. Den intentionalistiska historiesynen är framtagen genom att kombinera 

svarsalternativen ”Håller helt med” från summan av de individrelaterade frågorna med ”Tar 

helt avstånd från” från summan av de samhällsrelaterade frågorna. För den funktionalistiska 

historiesynen har jag gjort på liknande sätt men då kombinerat svarsalternativen ”Tar helt 

avstånd från” från summan av de individrelaterade frågorna med ”Håller helt med” från 

summan av de samhällsrelaterade frågorna. Den postfunktionella historiesynen representeras 

av summan av svaren på svarsalternativen ”Håller med” och ”Tar delvis avstånd från” från 

både summan av de individ- och samhällsrelaterade frågorna.  

     Diagrammet visar att en stor andel representeras av den postfunktionella historiesynen och 

att den intentionalistiska respektive den funktionalistiska är nästintill jämlika. 

     För resultatet innebär det att den postfunktionalistiska historiesynen fastställs ytterligare 

som den gällande för gymnasieeleverna. 

 
Diagram 4.  Den i kap 2.1.3 nämnda kombinationen av svarsalternativen för de individ- och 

samhällsrelaterade frågorna. 

 

2.1.4 Historiesynen i förhållande till kön 

Vid kartläggandet av gymnasieelevernas historiesyn är det även av intresse att få en 

uppfattning om hur historiesynen ser i ut förhållande till kön. Jag kommer endast att redovisa 
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de diagramm som formas av summan av de individ- respektive samhällsrelaterade frågorna, 

då det endast är en övergripande bild jag är ute efter. 

     Nedanstående diagram visar vilken historiesyn det är som är gällande för männen i min 

undersökning. Den vänstra cirkeln är den intentionalistiska historiesynens representant vilket 

här innebär summan av de individrelaterade frågorna oberoende om de är ställda med en 

historisk anknytning eller mer generella. Den funktionalistiska historiesynen finns här i form 

av den högra cirkeln vilken består av summan av de samhällsrelaterade frågorna oberoende av 

hur frågorna är ställda. Genom att presentera dem parvis ges möjligheten att jämföra dem och 

därmed öppnar det för att uttyda en postfunktionell historiesyn. 

   

Diagram 5. Det totala antalet svar från historiekurs A, B & C erhållna genom summan av de 

generella frågorna och frågorna med historieanknytning erhållna från männen i 

enkätundersökningen.  
 

Diagrammet visar att det är svarsalternativen ”Håller helt med” och ”Håller med” som är 

dominerande inom båda diagrammen. Summan av de båda innebär att 72 % av de manliga 

eleverna anser att individen är en viktig faktor i den historiska förändringen och att 71 % av 

de manliga eleverna även anser att samhället är en viktig faktor. För de individrelaterade 

frågorna är det en större andel som håller helt med än vad det är för de samhällsrelaterade 

frågorna. 

     Genom att jämföra de båda diagrammen drar jag slutsatsen att den delen av 

gymnasieeleverna som är män även de har en postfunktionalistisk historiesyn då de ser både 

individen och samhället som drivande faktorer i den historiska förändringen. Den skillnad 

som finns i andelen som håller helt med mellan de individ- och samhällsrelaterade frågorna 

har ingen betydelse för resultatet. 
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     För det nedanstående cirkelparet gäller exakt samma förutsättningar som för Diagram 5 

förutom att det nu handlar om den kvinnliga andelen av de gymnasieelever som deltog i 

enkätundersökningen. 

  
Diagram 6. Det totala antalet svar från historiekurs A, B & C erhållna genom summan av de 

generella frågorna och frågorna med historieanknytning erhållna från kvinnorna i 

enkätundersökningen.  

 

Andelen för segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med” är i klar majoritet för de båda 

diagrammen. De som ”Håller helt med” och ”Håller med” för de individrelaterade frågorna är 

71 % och för de samhällsrelaterade frågorna är det 65 %. Vilket båda är resultat som ger en 

klar övervikt för segmentet inom båda diagrammen.  

     Resultatet av jämförelsen av diagrammen ger ett likadant resultat som vid samma 

jämförelse rörande den manliga andelen av gymnasieeleverna. Vilket innebär att även den 

kvinnliga andelen av gymnasieeleverna har en postfunktionalistisk historiesyn. 

     Vid jämförelse av diagrammet som representerar historiesynen hos den manliga delen av 

gymnasieeleverna med det diagram som representerar historiesynen hos den kvinnliga 

andelen fastställs att historiesynen är den samma oberoende av kön. Två anmärkningar går 

dock att göra, där det i den manliga andelen fanns en skillnad i andelen som ”Håller helt med” 

mellan individ- och samhällsrelaterade frågor går det samma inte att finna hos den kvinnliga 

populationen. Vilket ger en antydan om att den manliga populationen är aningen mer 

individorienterad gällande drivkrafter som rör den historiska förändringen. Den andra 

iakttagelsen jag gjort är att det finns en viss skillnad i andelen som är ”Osäkra/Vet ej” mellan 

könen gällande både de individrelaterade som de samhällsrelaterade frågorna. Den kvinnliga 

delen av populationen väljer i större utsträckning svarsalternativet ”Osäker/Vet ej”. Det kan 
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bero på en skillnad i kunskap eller osäkerhet på sina historiska kunskaper vid en situation där 

ett ställningstagande måste göras. 

     För att ytterligare klargöra mitt resultat har jag i bilaga 4 diagram som visar det jag 

kommit fram till, diagrammen är skapade på samma sätt som Diagram 4. Att båda könen har 

en postfunktionalistisk historiesyn framträder tydligt och bekräftar mitt resultat. Även 

skillnaden i andelen som valt svarsalternativet ”Osäker/Vet ej” befästs här. Däremot träder 

inte den slutsats jag drog om att den manliga populationen skulle vara mer individorienterade 

fram tydligt men den är dock där. 

 

2.1.5 Övriga iakttagelser angående gymnasieelevernas historiesyn 

Det jag nu har presenterat i kap. 2.1.1 – 2.1.3 är tre former av summor av svaren för alla 

frågorna då det inte är möjligt rent praktiskt att presentera alla svar på alla frågor var för sig. 

Men det finns frågor där svaren sticker ut och som jag därför vill lyfta fram. Den ena frågan är 

kopplad till orsaken till andra världskrigets händelseförlopp och den andra till européernas 

upptäckt av Amerika där det är de individrelaterade frågorna som sticker ut. 

    
Diagram 7. Det totala antalet svar från     Diagram 8. Det totala antalet svar från 

historiekurs A, B & C gällande frågan      historiekurs A, B & C gällande frågan 

om andra världskriget.                              om européernas upptäckt av Amerika. 

 

Det iögonfallande med de här två diagrammen är den totala dominansen av svarsalternativen 

”Håller helt med” och ”Håller med”. Av det drar jag slutsatsen att det finns historiska 

händelser där det finns en individ som är extremt förknippad med händelsen. Men i det större 

sammanhanget har det ingen betydelse och avgör inte på något sätt historiesynen, 

historiesynen styrs av en helhetsbild av olika historiska händelser. 
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     Jag hittar dock inga frågor där det motsatta gör sig gällande, att det finns historiska 

händelser som är starkt förknippade med att ett samhälle påverkat någon historisk händelse. 

     Under den här rubriken vill jag även kommentera det faktum att det inte finns någon 

betydelse om undersökningens frågor är ställda med en historisk anknytning eller om de är av 

mer generell karaktär. Resultatet för de olika sätten att fråga om historiesynen liknar varandra 

så pass mycket att den slutsatsen kan dras.  

 

2.2 Förändring i gymnasieelevernas historiesyn 

Den enkätundersökning som är grund till den föregående analysen är även till grund för den 

här. Presentationen av resultatet kommer att ske på ett liknande sätt som tidigare med diagram 

i form av parvisa cirklar. Men jämförelsen sker mellan diagrammen och de historiekurser de 

representerar där jag jämför resultaten för historiekurs A med historiekurs B. Därefter jämförs 

historiekurs B med historiekurs C. 

 

2.2.1 Frågor med historieanknytning 

I diagrammmes nedan är det frågorna med historieanknytning som presenteras i förhållande 

till vilken historiekurs eleverna går. Den vänstra cirkeln i Diagrammen 9, 10 och 11 

representerar den intentionalistiska historiesynen då det är summan av svaren från de 

individrelaterade frågorna som skapar de diagrammen. Den högra cirkeln i Diagram 9, 110 

och 11 står för den funktionalistiska historiesynen och är således skapade av svaren på de 

samhällsrelaterade frågorna. Genom att presentera cirklarna i par skapas en plattform för att 

uttyda en eventuell postfunktionalistisk historiesyn. 

   
Diagram 9. Det totala antalet svar från historiekurs A på frågorna med historieanknytning. 
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Vid jämförelse av Diagram 9 med Diagram 10 är det i båda diagrammen en stor andel som 

valt svarsalternativen som bildar segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med”. Det finns 

inget som tyder på någon form av större förändring då de i stort sett är identiska. Dock finns 

det en liten förändring i segmentet där svarsalternativen ”Håller helt med” ökar i andel. Vilket 

är mest iögonfallande för frågorna som är samhällsrelaterade med en ökning från 20 % till 28 

%. Samtidigt minskar andelen som svarar ”Osäker/Vet ej” inom både de individ- som 

samhällsrelaterade frågorna. 

      I det stora hela ser jag ingen förändring i gymnasieelevernas historiesyn. Den förändring 

som finns gällande förändringen i andelen som svarar ”Håller helt med” för frågorna som är 

samhällsrelaterade samt den minskade andelen som väljer svarsalternativet ”Osäker/Vet ej” 

inom både frågetyperna kan dock ge antydan till något av betydelse. Det jag uttyder är att det 

kan bero på en ökad kunskap där man är mer säker på sin sak vilket då gäller den minskning 

som finns i segmentet ”Osäker/Vet ej”. 

        

Diagram 10. Det totala antalet svar från historiekurs B på frågorna med historieanknytning. 

 

När jag jämför Diagram 10 med Diagram 11 ser jag ingen skillnad i andelen för segmentet 

”Håller helt med” och ”Håller med” som är nämnvärd. Det finns dock en förändring i 

svarsalternativen ”Håller helt med” och ”Håller med” när de ställs var för sig. Inom både de 

individ- som samhällsrelaterade frågorna finns det en minskning inom segmentet ”Håller helt 

med” och en ökning inom segmentet ”Håller med”. Andelen som svarar ”Osäker/Vet ej” är i 

stort sett oförändrad. 

     Den helhetsbild som diagrammen skapar tyder inte på någon förändring i elevernas 

historiesyn. Den förändring som jag noterat gällande förändringen inom svarsalternativen 
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”Håller helt med” och ”Håller med” kan jag inte göra en tolkning av då det i ena stunden sker 

en ökning och sedan en minskning inom segmentet för ”Håller helt med” vilket gör det hela 

motsägelsefullt och därmed inte tolkningsbart. 

   
Diagram 11. Det totala antalet svar från historiekurs C på frågorna med historieanknytning. 

 

Efter att jämförelserna gjorts mellan de olika diagrammen gällande gymnasieelevernas 

historiesyn och frågor ställda med en historisk anknytning kommer jag fram till att en 

förändring i historiesynen inte går att finna. 

     Dock är det noterbart att det finns en skillnad mellan det segment som bildas av ”Håller 

helt med” och ”Håller med” inom alla tre historiekurser. Den individrelaterade delen av 

undersökningen är större än den samhällsrelaterade för alla tre historiekurser. Vilket innebär 

en förskjutning mot en intentionalistisk historiesyn. Men då svaren på ett övertygande sätt 

pekar på en postfunktionalistisk historiesyn innebär det inte mer än tendens i förskjutningen. 

      

2.2.2 Generella frågor 

Diagrammen nedan presenterar frågorna som är mer generellt ställda i förhållande till vilken 

historiekurs eleverna går. Den vänstra cirkeln i Diagrammen 12, 13 och 14 representerar den 

intentionalistiska historiesynen då det är summan av svaren från de individrelaterade frågorna 

som skapar de diagrammen. Den högra cirkeln i Diagram 12,13 och 14 står för den 

funktionalistiska historiesynen och är således skapade av svaren på de samhällsrelaterade 

frågorna. Då cirklarna presenteras i form av par finns det grund för att göra en tolkning 

angående en postfunktionell historiesyn. 
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Diagram 12. Det totala antalet svar från historiekurs A på de generella frågorna. 

 

Vid jämförelse av Diagram 12 med Diagram 13 finner jag att i alla de fyra diagrammen är 

segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med” i klar övervikt. Dock finner jag en skillnad i 

förhållande till samma jämförelse mellan historiekurs A samt B och frågorna med historisk 

anknytning. Skillnaden ligger i andelen som delvis tar avstånd till de individrelaterade 

frågorna när de ställs mer direkt. Andelen som väljer svarsalternativet ”Tar delvis avstånd 

från” ökar väsentligt. Gällande segmentet ”Osäker/Vet ej” sker det en liknande förändring 

som den som skedde i jämförelsen mellan historiekurs A med B när frågorna var ställda med 

en historisk anknytning. 

     Gällande uppfattningen om gymnasieelevernas historiesyn i helhet går det inte att se någon 

förändring. Den förändring som sker inom segmentet ”Tar delvis avstånd från” kan ses som 

att de som läser historia B inte är lika övertygade om att det är individen som är drivande i 

den historiska förändringen när frågorna ställs mer direkt. Nu är inte förändringen så pass stor 

att det går att fastställa en skiftning i historiesynen mot det funktionalistiska synsättet. En 

förändring i historiesynen finns det en antydning till men inte mer än så. Den förändring som 

finns i segmentet ”Osäker/Vet ej” kan även här bero på en ökad kunskap och större säkerhet i 

sin historiska kunskap.     
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Diagram 13. Det totala antalet svar från historiekurs B på de generella frågorna. 

 

Jämförelsen av Diagram 13 med Diagram 14 ger för de två diagrammen en stark övervikt för 

segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med”. Vilket leder vidare i det resonemang jag förde 

här ovan. Men en betydande ökning i andelen för segmentet ”Håller helt med” och ”Håller 

med” sker inom både individ- och samhällsrelaterade frågor med en betydande ökning inom 

det individrelaterade området. Segmentet ”Tar delvis avstånd från” är fortsatt stort trots att det 

minskar en aning. Anmärkningsvärt är att segmenten ”Tar helt avstånd från” och ”Osäker/Vet 

ej” nu helt försvunnit. 

     Historiesynen som helhet förändras inte men det finns förändringar inom segmenten som 

är värda att notera. Att segmenten ”Tar helt avstånd från” och ”Osäker/Vet ej” helt försvunnit 

kan innebära två saker. Försvinnandet av de båda segmenten tolkar jag som en förstärkning i 

den postfunktionalistiska historiesynen då det innebär att eleverna inte helt tar avstånd från att 

individens eller samhällets roll i den historiska förändringen är av betydelse. Att segmentet 

”Osäker/Vet ej” nu helt försvunnit innebär även att min tolkning av att det beror på ökad 

historisk kunskap förstärks. 
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Diagram 14. Det totala antalet svar från historiekurs C på de generella frågorna. 

 

Inte heller vid jämförelse mellan historiekurserna A, B och C gällande de generella frågorna 

går det att finna en märkbar förändring i elevernas historiesyn. Den tendens som finns även 

vid delen av undersökningen som behandlar de historieanknutna frågorna är att andelen för 

segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med” ökar.  

     Samtidigt växer det fram en skillnad mellan individ- och samhällsrelaterade frågor även 

här. Men där det tidigare var övervikt för de individrelaterade frågorna är det nu fördel för de 

samhällsrelaterade.  

 

2.2.3 Summan av generella frågor och frågor med historieanknytning 

De diagram som jag presenterar nedan är presentationen av summorna av de individrelaterade 

frågorna samt summorna av de samhällsrelaterade frågorna i förhållande till vilken 

historiekurs gymnasieeleverna går. Den vänstra cirkeln i Diagrammen 15, 16 och 17 är 

representationen av den intentionalistiska historiesynen och är då summan av svaren från de 

individrelaterade frågorna som skapar de diagrammen. Den högra cirkeln i Diagram 15,16 

och 17 företräder den funktionalistiska historiesynen och är således skapade av svaren på de 

samhällsrelaterade frågorna. De par som presenteras skapar en grund för att uttyda den 

postfunktionalistiska historiesynen. 

     Den jämförelse som nedan görs av de tre diagrammen fungerar som en sammanfattning 

rörande frågan om en förändring i elevernas historiesyn beroende på hur långt de nått i sin 

historieutbildning. 
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Diagram 15. Det totala antalet svar från historiekurs A erhållna genom summan av de 

generella frågorna och frågornar med historieanknytning. 

 

Den här jämförelsen av Diagram 15 med Diagram 16 visar att det inte finns någon betydande 

förändring i segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med”. I segmentet ”Tar delvis avstånd 

från” sker en viss förändring där segmentet blir större för de som läser historiekurs B. 

Anmärkningsvärt är även här minskningen i segmentet ”Osäker/Vet ej”. 

      Inte heller vid summeringen för de två olika sätten att ställa frågorna går det att hitta 

någon förändring i elevernas historiesyn, vilket styrker det jag kommit fram till tidigare. Detta 

där eleverna som läser historia A jämförs med de som läser historiekurs B. Minskningen i 

segmentet ”Osäker/Vet ej” är en tendens som finns även i de tidigare undersökningarna och 

som nu befästs. 

   
Diagram 16. Det totala antalet svar från historiekurs B erhållna genom summan av de 

generella frågorna och frågorna med historieanknytning. 
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Jämförelsen av eleverna som läser historiekurs B med de som läser historiekurs C gör jag på 

samma sätt som tidigare. Nu jämförs Diagram 16 med Diagram 17. Segmetet ”Håller helt 

med” och ”Håller med” är i fortsatt övervikt. Den minskning i segmentet ”Osäker/Vet ej” som 

skedde mellan historiekurs A och historiekurs B står fast. Anmärkningsvärt är att segmentet 

”Tar helt avstånd från” försvinner helt i Diagram 30 och Diagram 31. 

     En förändring i historiesynen hos eleverna går inte att finna om man ser till dess helhet. 

Men det finns enstaka förändringar inom segmenten som är värt att kommentera. Den 

förändringstendens som finns i segmentet ”Osäker/Vet ej” fastställs här och därmed stärks 

även det resonemang jag haft tidigare kring det faktumet. Att segmentet ”Tar helt avstånd 

från” försvinner är något jag även det noterat tidigare och som nu befästs.  

   
Diagram 17. Det totala antalet svar från historiekurs B erhållna genom summan av de 

generella frågorna och frågorna med historieanknytning. 

 

Genom de jämförelser som jag gjort ser jag ingen radikal förändring i gymnasieelevernas 

historiesyn. Det jag kan konstatera är att det finns en förändring i att segmentet ”Håller helt 

med” och ”Håller med” får större andel desto längre eleverna kommer i sin historieutbildning. 

Vilket jag ser som en förändring i det avseendet att deras historiesyn befästs starkare ju mer 

historia de studerar. 

     Den skillnad som finns i segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med” mellan de individ- 

och samhällsrelaterade frågorna är nu borta i och med summeringen av de två olika sätten att 

ställa frågorna. Vilket innebär att den tendens av förskjutning som jag anmärkte på i det stora 

hela är betydelselös i fråga om en förändring i elevernas historiesyn. 

     Även förändringen i segmentet ”Osäker/Vet ej” är värt att lyfta fram. En tendens där 

segmentet minskar i förhållande till elevernas progression i sina historiestudier är 
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framträdande, vilket jag anser kan bero på ökad historiskkunskap och/eller ökad förtroende 

för sina historiska kunskaper. 

     En ytterligare klargöring av mitt resultat gör jag i och med de diagram som finns i bilaga 5 

utformade på samma sätt som Diagram 4. Den postfunktionalistiska historiesynen befästs då 

det segmentet är i klar övervikt. Även den förändring jag noterat i segmentet ”Osäker/Vet ej” 

finns med och styrker därmed mitt resonemang. Dock går den förskjutning mot en 

intentionalistisk historiesyn som jag nämnt inte att styrka, men som jag nämnt tidigare är det 

endast en tendens till en förskjutning. Antagligen trädde den fram i det jag presenterat ovan då 

det är en mer detaljerad presentation. 

 

2.2.4 Övriga iakttagelser angående förändringen i gymnasieelevernas historiesyn 

Här vill jag påpeka att det finns en betydelse i hur frågan ställs i undersökningen huruvida 

gymnasieelevernas historiesyn förändras i förhållande till hur mycket historia de läst. Ställs 

frågan med en anknytning till en historisk händelse blir uppfattningen om individen som en 

drivande kraft i den historiska förändringen starkare. Men om frågan ställs mer generellt utan 

en historisk anknytning skiftar uppfattningen mot samhällets krafter som drivande, vilket 

leder till att dessa två olika sorters frågeställningar bör vara med och att summan av de båda 

leder till det slutliga resultatet av undersökningen. 

 

2.3 Gymnasieelevernas historiesyn i förhållande till kursplanen 

Här ska jag använda mig av resultatet av den analys jag genomfört av kursplanen för historia i 

gymnasiet i kapitel 1.5. Där jag drog slutsatsen att kursplanen representerar en 

postfunktionalistisk historiesyn. Tillsammans med den historiesyn jag konstaterat att 

gymnasieeleverna har i och med resultaten i kapitel 2.1 ska det ge svar på frågan angående 

gymnasieelevernas historiesyn i förhållande till kursplanen i historia för gymnasiet. Min 

slutsats angående gymnasieelevernas historiesyn är att även den var av det 

postfunktionalistiska slaget. Det innebär att jag gör en jämförelse av kursplanens historiesyn 

med den gymnasieeleverna har. 

 

2.3.1 Jämförelse av elever och kursplan 

Den jämförelse som måste göras för att svara upp till mitt syfte innebär att jag jämför den 

historiesyn som gymnasieeleverna har enligt min undersökning med kursplanens historiesyn 

erhållen av den genomförda analysen. 



37 
 

     Kursplanen innehåller text som pekar på en postfunktionalistisk historiesyn. Det då den 

innehåller text som gör gällande att ett av syftena med att studera historia är att undersöka de 

krafter som påverkar samhällen och människor, vilket är en del av min definition av begreppet 

historiesyn. Det är ett återkommande tema i kursplanen att nämna samhälle och människa 

samtidigt som för mig innebär att en postfunktionalistisk historiesyn förespråkas. 

Gymnasieelevernas historiesyn är, som jag tidigare har konstaterat, av samma karaktär. Det 

sammanlagt innebär att elevernas och kursplanens historiesyn faller samman. Den historiesyn 

som kursplanen uttrycker är den samma som eleverna har. 

     Det torde innebära att den undervisning som sker utifrån gymnasiets kursplan i historia 

fungerar och förmedlar den historiesyn som kursplanen förespråkar, på den skola där jag 

genomförde min enkätundersökning. 
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3. Diskussion 

Här ska jag nu sammanfatta och diskutera det generella och det övergripande i det resultat jag 

kommit fram till. Men innan jag gör det anser jag att det är viktigt att jag ytterligare en gång 

kommenterar de svarsalternativ jag valt att använda mig av. Den fara som jag var medveten 

om rörande svarsalternativen, och att de kunde innebära att respondenten undvek att helt hålla 

med om något eller helt ta avstånd från något, har jag i viss mån vägt upp i och med de 

diagram som jag introducerar genom Diagram 4. Vilket slutligen leder till att jag anser att 

mitt val av svarsalternativ var rätt för min enkätundersökning beroende på hur jag bearbetat 

svaren. 

 

3.1 Sammanfattning av resultat rörande gymnasieelevernas historiesyn 

I den första delen av resultatredovisningen visar diagrammen att en övervägande del av 

elevernas svar ligger inom segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med”. Detta gäller för 

frågor gällande både den intentionalistiska som den funktionalistiska historiesynen. Det 

innebär att gymnasieelevernas historiesyn är postfunktionalistisk. Jag drar den slutsatsen då 

en postfunktionalistisk historiesyn innebär att både individen och samhället är drivande 

faktorer i den historiska förändringen. Vid kartläggningen av gymnasieelevernas historiesyn 

gjorde jag även en jämförelse mellan könen för att få en uppfattning om eventuella skillnader 

i dess historiesyn. En skillnad i historiesynen gick inte att finna, endast en tendens om att 

männen möjligtvis kunde vara mer individorienterade men jag hittade även motsägelser 

angående det så ingen klar slutsats kan dras. Vidare fann jag även en skillnad i segmentet 

”Osäker/Vet ej” där den kvinnliga populationen valde det svarsalternativet i större 

utsträckning, vilket kanske kan bero på mindre historisk kunskap eller mindre säkerhet på sina 

historiska kunskaper. 

 

3.1.1 Postfunktionalistisk historiesyn och mångfald 

Den undersökning jag gjort och där frågan om gymnasieelevernas historiesyn är i centrum är 

en del av den diskussion som bör föras i skolans alla ämnen. En diskussion som behandlar det 

faktum att det finns olika värderingar, normer, samhällsuppfattningar, världsbilder och 

kunskapstraditioner. Skolan blir därmed en plats där olika åsikter kan få ta plats och 

bearbetas. Vilket i sin tur skapar en grund till förståelse för våra medmänniskor och vår värld i 

stort. Slutsatsen jag dragit genom denna undersökning angående gymnasieelevernas 

historiesyn anser jag tyder på att sådan diskussion finns i skolan. Det då den 



39 
 

postfunktionalistiska historiesynen grundar sig på en bred grund av hänsynstaganden, 

kombination av faktorer, förstålelse om hur omvärlden är sammanlänkad med mera. Att 

kunna ta sådant i beaktande anser jag kräver en grund i en diskussion byggd på mångfald och 

förståelse för att det finns många sätt att se på en och samma företeelse. Jag menar därmed att 

den postfunktionalistiska historiesynen bildas av att eleverna är införstådda av mångfaldens 

vikt för den historiska förändringen. Den förståelsen ligger till grund för något mycket viktigt 

för historieundervisning som helhet och är även en del av det som legitimerar historia som 

ämne i skolan. För det är genom denna förståelse som vi kan ge ett bidrag till elevernas 

förankring i tid, samhälle och rum vilket är en stor del av en individs trygghet och grund för 

vidareutveckling i både kunskap och empati.
 
Det anser jag är signifikant för skolans arbete 

inom historieämnet då det är den postfunktionella historiesynen som är representerad bland 

eleverna. 

 

3.1.2 Skillnader i historiesyn mellan kön 

En skillnad som finns mellan könen i deras historiesyn ligger i att den manliga andelen av min 

population visade på tendenser till att vara mer individorienterade angående synen av orsaker 

till den historiska förändringen. Det innebär att de i större utsträckning kan tänka sig att det är 

en persons handlingar som är grunden till ett historiskt förlopp, till exempel att det var Adolf 

Hitlers handlingar som var den huvudsakliga orsaken till andra världskriget. Anledningen till 

det tror jag är att de tecken som tyder på att män i större utsträckning tar del av 

populärhistoria, vilken ofta är framställd genom en individ och som Sivheds undersökning 

pekar på. Jag är medveten om att det är en stereotyp generalisering som jag saknar belägg för. 

Dock styrks denna generalisering en aning av mitt resultat och det resonemang jag för 

gällande att det finns en tendens att min manliga population är mer individorienterad. Men det 

är en generalisering som jag är villig att göra även om det även finns tecken på att kvinnor i 

allt större utsträckning tar del av denna typ av historia. Den historia som presenteras i denna 

historiegenre är i huvudsak individorienterad och då främst i form av män i krig. Det jag vill 

belysa i och med det är att skolan måste vara medveten om att det finns olika arenor för 

historia och att även de påverkar elevernas uppfattning om vad det är som förändrar historien, 

vilket även Fegler & Nilsson påpekar i sin studie. De aktiva inom skolan måste då ta detta i 

beaktning vid planering av arbetet i skolan så att de i viss mån kan väga upp det. Så att faran 

för en snedvriden och oriktig uppfattning om historia minimeras. 

     Den andra skillnaden könen i mellan könen var där kvinnorna i större utsträckning valde 

svarsalternativet ”Osäker/Vet ej”. Den slutsats jag drog angående det var att den kan finnas en 
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kunskapslucka eller en osäkerhet hos de kvinnliga eleverna för sina historiekunskaper då de 

ska göra ett ställningstagande med sina kunskaper som ansats. Vilken av orsakerna det kan 

bero på har jag svårt att säkerställa, men oberoende av vilken orsak det handlar om så pekar 

de båda på samma sak, att luckor i historiekunskapen gör det svårt för de kvinnliga eleverna 

att skaffa sig en förklaring till de historiska förändringarna.
33

 Även här anser jag därför att det 

är viktigt för planeringen av arbetet inom skolan att vara medveten om detta för att kunna 

tillgodose eleverna med kunskaper och självförtroende för att använda de kunskaperna. 

Genom kunskaper och förtroende för dem kan de kvinnliga eleverna lättare skaffa sig en 

uppfattning om historien och hur den förändras. 

 

3.1.3 Individers koppling till en specifik historisk händelse 

Jag gjorde även en observation rörande två frågor som stack ut i förhållande till de andra 

frågorna och att det gick att finna en beröringspunkt dem två emellan. Frågorna var angående 

andra världskriget och européernas upptäckt av Amerika. Beröringspunkten är att för båda 

dessa frågor är det de individrelaterade svarsalternativen som i hög utsträckning är 

dominerande. Jag drog då slutsatsen att det finns historiska händelser som är starkt 

förknippade med individer, vilket jag anser beror på vilken helhetsuppfattning eleverna har 

om en historisk händelse, helhetsuppfattningen i sin tur beror på kunskaper. Den förklaring 

som eleverna väljer beror då helt på helhetsuppfattningen eller de kunskaper om händelsen 

som eleverna har.  Kunskaper som inte endast är hämtade från skolans värld då det finns 

andra arenor för historiska kunskaper som ligger utanför skolsfären, vilket kanske även är 

anledningen till att jag inte fann några frågor då det omvända gällde och att det var ett 

samhälle som var starkt förknippade med en historisk händelse. Detta då dessa arenor ofta 

presenterar en historisk händelse utifrån en individ. Vilket är något som Sivheds arbete delvis 

presenterar för en arena utanför skolan. Återigen anser jag att det är viktigt för lärarens 

planering att vara medveten om detta. Då det finns avsnitt i historien som är starkt 

förknippade med en individ borde arbetet med de historiska händelserna ha ett större fokus på 

de strömningar i samhället som rådde och vilken inverkan samhället hade på det historiska 

händelseförloppet, vilket även främjar elevernas möjlighet att se historien utifrån olika 

perspektiv och därmed får eleverna en grund för att skapa en historisk synvinkel. Den 

historiska synvinkeln är ett redskap som samhällsvetenskapen använder för att förstå 

utveckling och förändringar i olika samhällen. 

                                                           
33

 Luckor i historiekunskap anser jag kan bero på antingen okunskap eller osäkerhet på sina kunskaper vilket ger 

följden att man blir osäker i hur kunskaperna kan användas. 
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3.2 Sammanfattning av förändring i gymnasieelevernas historiesyn 

Delen rörande en eventuell förändring i gymnasieelevernas historiesyn visar att andelen inom 

segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med” ökar desto längre eleverna har nått i sina 

historiestudier. Noterbart var även att när frågorna ställdes med en historieanknytning var 

andelen i segmentet ”Håller helt med” och ”Håller med” genomgående större i frågorna som 

representerade det funktionalistiska synsättet än de som representerade det intentionalistiska. 

Vid frågorna som var direkt ställda var situationen den omvända. Summeringen av de båda 

frågeställningarna innebar sedan en jämvikt mellan de olika synsätten. Utifrån det anser jag 

att det går att dra slutsatsen att historiesynen stärks ju mer historia eleverna har läst. 

 

3.2.1 En stärkt historiesyn över tid 

Att den postfunktionella historiesynen är den rådande för gymnasieeleverna befästes 

ytterligare i och med att det inte fanns några tvära kast i förändring av den i förhållande till 

hur långt eleverna nått i sina historiska studier. Men att jag sedan fann en förändring inom den 

postfunktionella historiesynen i form av att den förstärkts tycker jag är av intresse. Det anser 

jag vara ett tecken på att den historieundervisning som bedrivs stärker elevernas kunskaper 

och förtroende för dem. Vidare tyder det även på att undervisningen sker utifrån olika 

perspektiv för att eleverna ska få en uppfattning om vad som är orsak till förändringar i 

historien. Det anser jag vara en undervisning som främjar att eleverna ska använda sina 

kunskaper och med hjälp av dem kunna dra slutsatser. Slutsatser som är grundade på olika 

perspektiv beträffande historiska förändringar. Perspektiv som bygger på att det finns 

individer såväl som betingelser hos ett samhälle som är viktiga att ta i beaktning för att 

försöka utröna orsakerna till ett historiskt händelseförlopp. Det faktum att eleverna har en 

postfunktionalistisk historiesyn beror inte enbart på den undervisning som bedrivs utan även 

på den kurslitteratur som de tar del av är bidragande till det. Vilket påvisas genom En analys 

av historiesynen i aktuella historieböcker för högstadiet där olika böcker inom ämnet 

presenteras. I studien framställs det att litteraturen för ämnet historia tar en mängd olika 

perspektiv i beaktning då de presenterar olika historiska händelser. Vilket befrämjar en 

postfunktionalistisk historiesyn och således bör elever som har varit mer i kontakt med sådan 

litteratur även ha en starkare postfunktionalistisk historiesyn. Med detta vill jag ha sagt att den 

undervisning som bedrivs samt den litteratur som är tillgänglig bidrar till en 

postfunktionalistisk historiesyn hos gymnasieeleverna som förstärks desto mer historia de 

läser.  
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3.2.2 Mindre osäkerhet i historiekunskaperna 

Precis som vid delen av min undersökning som behandlade gymnasieelevernas historiesyn i 

förhållande till kön fann jag även här en förändring inom segmentet ”Osäker/Vet ej”, vilket i 

det här fallet innebär att andelen som valde det svarsalternativet minskade desto längre 

eleverna hade nått i sin historieutbildning. Av det drog jag även en liknande slutsats som jag 

gjorde när det handlade om historiesynen i förhållande till kön, vilket innebär att det skulle 

bero antingen på en kunskapslucka eller på en osäkerhet för de av eleverna erhållna historiska 

kunskaperna. Det resonemang jag för gällande att den kvinnliga delen av populationen i större 

utsträckning väljer svarsalternativet ”Osäker/Vet ej” stärks genom det jag finner i den här 

delen av undersökningen. Detta då min population till den största andelen består av elever 

som läser historiekurs A borde även en stor del av den kvinnliga populationen läsa den 

historiekursen. Vilket enligt mitt resonemang skulle innebära att det är gruppen kvinnor som 

läser historiekurs A som har störst andel respondenter som väljer svarsalternativet 

”Osäker/Vet ej”. Den gruppen ingår i den större gruppen elever som läser historiekurs A, 

vilken är den grupp med minst historiekunskap. Antalet respondenter som väljer det 

svarsalternativet bör således, enligt mitt tidigare resonemang, minska i förhållande till hur 

långt eleverna har nått i sina historiska studier. Vilket är precis vad jag ser vid analysen av 

förändringen i elevernas historiesyn. Följaktligen kan jag nu med mer säkerhet dra slutsatsen 

att möjligheterna för eleverna att dra slutsatser angående den historiska förändringen är 

beroende av elevernas historiska kunskaper och förtroende att använda de kunskaperna för att 

göra ett ställningstagande. Det i sin tur leder att jag fortsatt anser att en medvetenhet av detta 

är av vikt för att stärka elevernas historiska tänkande. 

 

3.3 Sammanfattning av gymnasieelevernas historiesyn i förhållande till 

kursplanen 

Rörande gymnasieelevernas historiesyn i förhållande till kursplanen visar analysen av 

kursplanen på att en postfunktionell historiesyn finns i kursplanen. Jämförelsen med 

gymnasieelevernas visar sedan att den är av samma art som kursplanens, innebärande att 

undervisningen utifrån kursplanen lämnar spår i gymnasieelevernas historiesyn. 

     Det faktum att det är kursplanens historiesyn som reflekteras i gymnasieeleverna anser jag 

påvisar att skolans roll i danandet av elevernas historiska tänkande är av betydelse trots det att 

eleverna tar stor del av sin historiska information från en mängd olika källor utanför 
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skolsfären. Vilket befäster historieämnets vikt i skolan då historisk kunskap påverkar 

elevernas identitet. 

 

3.3.1 Ingen utsagd historiesyn i kursplanen 

Den historiesyn som jag anser att kursplanen representerar anges inte i den utan är en analys 

av kursplanen som jag gjort. Enlig Hermansson Adler beror det på att Sverige är en demokrati 

och därför inte ger några tydliga svar på hur vi vill att eleverna ska tänka i det avseendet. Men 

här håller jag inte med, jag anser att genom att förespråka en postfunktionell historiesyn 

lämna det öppet för tolkningar som kan göras men att de bör innehålla både ett 

individperspektiv och ett samhälligt perspektiv. Genom att lämna det helt till slumpen vilket 

är vad Hermansson Adler förespråkar innebär det att exempelvis en intentionalistisk 

historiesyn kan träda fram hos eleverna vilket mer hör hemma i diktatur än en demokrati. 

Vilket för mig innebär, genom att hårdra det, en liknande historiesyn som måste råda i 

Nordkorea där det rådande är att det är Kim Il Sungs gärningar som format den ”framstående” 

nationen. Möjligheterna till en sådan historiesyn måste starkt motarbetas. Hellre bör det 

främjas för en historiesyn där demokratins hänsynstagande och vidsinthet råder, där alla 

aspekter tolereras och respekteras. 

 

3.3.2  Två skilda resultat 

Genom min undersökning kunde jag fastställa att den historiesyn som fanns representerad i 

kursplanen stämde väl överens med den som eleverna hade. Detta går stick i stäv med 

resultatet för den undersökning som gjordes i och med Populär Historia – Historiesyn kontra 

kursplan. Där kom det fram att den undervisning som bedrevs med tidsskriften Populär 

Historia inte gick helt i takt med kursplanens historiesyn. Men som jag tidigare diskuterat 

anser jag att undervisningsmateriel som används färgar av sig i eleverna och deras 

värderingar. Om det används materiel som inte helt fyller de krav som ställs bör det användas 

med en viss försiktighet. Nu är detta inte samma form av undersökning men den har 

kursplanen som en av grundplåtarna vilket även en del av min undersökning har.  Jag vill 

därför även belysa en annan grundplåt som dessa två undersökningar har. Det är begreppet 

historiesyn, och det är hur det är definierat som jag finner intressant. Både jag och Sivhed har 

valt två helt olika definieringar och därmed blir inte resultaten riktigt jämförbara, vilket jag 

anser är lite av en förlust, en förlust då forskning inom samma begreppssfär inte kan bygga 

vidare på varandra och jag återkommer därför till det jag sa i inledningen. Att begreppen inom 

historiedidaktiken är för spretiga och därmed svåra att samköra. Definitionerna av begreppen 
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inom historiedidaktiken bör klargöras och inte ligga allt för långt ifrån varandra då det skulle 

underlätta och göra forskning inom området effektivare. 
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      Bilaga 1 

Kursplanen för historia i gymnasiet    

Ämnets syfte  

Utbildningen i ämnet historia syftar till att både i det korta och i det långa perspektivet skapa 

sammanhang och bakgrund för individer och samhällen. Syftet är även att fördjupa förståelsen 

av skeenden och företeelser över tiden och i rummet, vare sig det gäller vardagsliv eller 

storpolitik. De historiska studierna skall också visa och klarlägga olika krafter som påverkar 

samhällen och människor. 

     Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 

tidsdimension. Det ger perspektiv på den egna personen. Därmed stärks även den egna 

identiteten och insikten om det egna kulturarvet liksom om andras, inte minst nationella 

minoriteters, ursprung och kulturarv. 

     Ämnet syftar även till att skapa historisk medvetenhet och bildning. Härigenom tillägnar 

sig eleven en förståelse som befrämjar samarbete över både sociala, etniska och geografiska 

gränser, vilket gynnar handlingsberedskap inför framtiden. Historia ger möjlighet till att 

stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur bidrar till att 

stärka medborgarrollen och grunden för demokratin. Historiska insikter om andra folk, länder 

och kulturer skapar förutsättningar för internationellt samarbete samt ökad förståelse i en 

multietnisk, konfliktfylld värld. 

Syftet är också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap 

för att förstå och förklara samhället och människors levnadsmönster. Detta gynnar förmågan 

att stå kritisk såväl inför historiska källor som inför texter och andra medier i vår tid. 

 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven 

 

utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser som 

ger sammanhang och bakgrund för individ och samhälle, 

 

tillägnar sig insikter om kulturarvet och dess skiftande innehåll för olika människor och olika 

nationella minoriteter, 

 

på basis av det historiska arvet utvecklar en trygg och demokratisk identitet, 
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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, 

 

utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband, vare sig 

det gäller storpolitik eller vardagsliv, 

  

utvecklar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, medier och 

andra källor, 

 

utvecklar förmågan att självständigt resonera och föra ett samtal utifrån ett historiskt 

perspektiv. 

 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Historia rymmer olika slags historia såsom politisk historia, idéhistoria, kulturhistoria, 

miljöhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria och ekonomisk historia. Det betyder att 

historia kan studeras utifrån olika perspektiv. Historiesynen bestämmer också det historiska 

perspektivet och ger t.ex. idealistiska, historiematerialistiska framställningar eller 

genushistoria eller de långa linjernas historia. Historia kan också skrivas, eller på andra sätt 

förmedlas till vår tid, utifrån överhetens eller folkets perspektiv. 

     Ämnet möjliggör inlevelse i gångna tider varigenom ett historiskt sinne kan utvecklas, dvs. 

förmågan att bedöma gångna tiders människor utifrån deras förutsättningar och villkor. Detta 

ger samtidigt perspektiv på dagens samhälle. Historia kan vara en brygga mellan olika 

studieinriktningar och ämnen och kan därigenom skapa synteser och djupare insikter. 

Temastudier och fördjupningar kan ge samma resultat. 

     Historia är ett ämne med stor bredd både till sitt innehåll och sin karaktär. Källkritiken är 

ämnets grund och ger särskilda möjligheter att befrämja en problematiserande och kritisk 

hållning inför texter, bilder och andra medier också i vår egen tid. Ämnet historia lämpar sig 

särskilt för var och en att med olika slags presentationsteknik levandegöra och fördjupa 

förståelsen för människor och samhällen i vår tid och i gångna tider. 
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Varje skeende och ögonblick nu eller i förgången tid kan ses mot en historisk bakgrund. Varje 

person levande eller död kan ses som en historisk person och placeras i ett historiskt 

sammanhang. Detta ger ett oändligt stort stoff. Stoffets omfång kräver alltid och är alltid 

föremål för ett urval. Kopplingen mellan det förgångna, nuet och framtiden gynnar analys och 

problematisering. Detta bidrar till handlingsberedskap vare sig det är tal om emancipation, 

migration eller interkulturell förståelse. Samma gäller kulturarvets bevarande i ett dynamiskt 

och multietniskt samhälle präglat av förändringar och kontinuitet i internationaliseringens 

tecken. Historiska studier ökar förmågan att formulera synteser, göra sammanfattningar och 

skapa överblick.  

     Centrala begrepp inom olika slags historia ger ämnet struktur och insikt i ämnets kärna. 

Krafter som styrt den historiska utvecklingen kan friläggas och beskrivas i dagens samhälle.  

 

Historia A bygger på grundskolans kurs och ger sammanhang och bakgrund för hela historien 

från forntiden till vår tid samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag och 

fördjupningar utifrån elevernas behov och intressen. Centrala och för bildningen 

oundgängliga skeenden, företeelser och personer skall ingå. Kursen skall anpassas till den 

studieinriktning som eleven valt. Historia A är gemensam kurs på 

samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet och naturvetenskapsprogrammet. 

 

Historia B bygger på Historia A och skall anpassas till elevens studieinriktning. Den skall öka 

elevens självständiga och kritiska förmåga genom fördjupningar och temaarbeten. De 

historiska studierna breddas genom komparativa studier över tiden och rummet. Historia B är 

gemensam kurs inom kultur- och samhällsvetenskapsinriktningen på 

samhällsvetenskapsprogrammet. 

 

Historia C fördjupar kunskaperna vad gäller källkritik och historiesyn. Kursen bygger på 

Historia A. Historia C är en valbar kurs. 

 

 

 

Källa: www.skolverket.se 

 

http://www.skolverket.se/
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      Bilaga 2 

ENKÄT/ HISTORIESYN     

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens med ditt svar. Kryssa endast i ett alternativ 
per fråga.  

Jag är   

[   ] Man [   ] Kvinna 

Jag går i årskurs  

[   ] 1 [   ] 2 [   ]3 

 Jag läser historiekurs 

[   ] A [   ] B [   ] C 

 

I vilken utsträckning anser du att nedanstående alternativ var orsak till andra världskrigets 
händelseförlopp? 

 Håller 
helt med 

Håller med Tar delvis 
avstånd från 

Tar helt 
avstånd från 

Osäker
/Vet ej 

Adolf Hitlers rasistiska 
och nationalistiska 
motiv 
 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

Det ekonomiska läget i 
Tyskland 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
Tysk revanschlust efter 
Versaillesfredens hårda 
villkor 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

I vilken utsträckning anser du att nedanstående orsaker ledde till att européerna upptäckte 
Amerika? 

 Håller 
helt med 

Håller med Tar delvis 
avstånd från 

Tar helt 
avstånd från 

Osäker
/Vet ej 

Christofer Columbus 
idé om en sjöväg 
västerut till Indien 
 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

Europas behov av 
handel med Indien och 
Kina 
 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

Kunskapstörst om 
världen utanför Europa 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 
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I vilken utsträckning anser du att nedanstående alternativ var orsak till attacken den elfte 
september mot World Trade Center? 

 Håller 
helt med 

Håller med Tar delvis 
avstånd från 

Tar helt 
avstånd från 

Osäker
/Vet ej 

Usama bin Ladins 
handlingar och idéer 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
Amerikas militära 
närvaro i muslimska 
områden 
 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

Al-Qaidas ilska mot 
USA:s stöd till Israel  

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

I vilken utsträckning anser du att nedanstående alternativ var orsak till att Sveriges stormaktstid 
fick ett slut i början av 1700-talet? 

 Håller 
helt med 

Håller med Tar delvis 
avstånd från 

Tar helt 
avstånd från 

Osäker
/Vet ej 

 
Karl XII:s död 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
Ett samhälle som var 
trött på krig 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
De inhemska strid som 
uppstod om tronföljden 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

I vilken utsträckning anser du att nedanstående alternativ är drivande krafter som påverkar hur 
historiens förändras?  

  Håller 
helt med 

Håller med Tar delvis 
avstånd från 

Tar helt 
avstånd från 

Osäker
/Vet ej 

En individs strävan 
efter makt, t ex Karl XII 
stormaktvision 
 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

Ett samhälles 
ideologiska 
strömningar, t ex 
nationalism 
  

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

Ett samhälles 
ekonomiska behov, t ex 
stärka sin handel 
  

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

En individs ideologiska 
uppfattning, t ex Stalins 
kommunism 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 
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Håller 
helt med 

Håller med Tar delvis 
avstånd från 

Tar helt 
avstånd från 

Osäker
/Vet ej 

En individs religiösa 
övertygelse, t ex Usama 
bin Ladins  
 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

Ett samhälles strävan 
efter makt, t ex skydda 
sig självt 
  

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

En individs ekonomiska 
behov, t ex Isabella av 
Spaniens stöd till 
Columbus expedition 
  

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 

Ett samhälles religiösa 
övertygelse, t ex 
korstågen 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 

 
[   ] 
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      Bilaga 3 

Manus till introduktion av enkäter    

 Presentation av mig själv och varför jag är där. 

 En liten förklaring om vad historiesyn är för någonting. Att det handlar om vad man 

anser att det är som påverkar de historiska förändringarna. 

 Berätta att anledning till att jag gör det är för att få en uppfattning om gymnasieelevers 

historiesyn. 

 Fråga om de kan tänka sig att delta i en enkätundersökning men påpeka att det är 

frivilligt och att de är anonyma. 

 Påpeka även att det inte är någon form av kunskapstest och att det inte finns några rätt 

eller fel. 

 Hör efter om det finns några frågor. 
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      Bilaga 4 

Historiesyn i förhållande till kön    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

14%

65%

6%

Männens historiesyn

Intentionalistisk

Funktionalistisk

Postfunktionalistisk

Osäker/Vet ej

12%

15%

61%

12%

Kvinnornas historiesyn

Intentionalistisk

Funktionalistisk

Postfunktionalistisk

Osäker/Vet ej
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      Bilaga 5 

Historiesynen för historiekurs A, B & C   

 

 

 

 

12%

14%

62%

12%

Historiesynen för historiekurs A

Intentionalistisk

Funktionalistisk

Postfunktionalistisk

Osäker/Vet ej

13%

19%

65%

3%

Historiesynen för historiekurs B

Intentionalistisk

Funktionalistisk

Postfunktionalistisk

Osäker/Vet ej

12%

17%

68%

3%

Historiesynen för historiekurs C

Intentionalistisk

Funktionalistisk

Postfunktionalistisk

Osäker/Vet ej


