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Abstract 

The purpose of this essay was to study what upper secondary students think is important with 

studying in the course History 1. In this study 138 students from grade one in upper secondary 

school took part in a questionnaire. The results showed that students think it is quite important 

to study history and that the main cause to take the course was to pass the history tests. This 

study also indicated that the students were unaware of the theoretical building blocks that the 

syllabus says are important to develop students’ historical consciousness because they see 

these building blocks as the same thing, namely history. In comparison between students 

taking college preparatory programs and students who study vocational programs, showed 

that there were significant differences in all the building blocks and issues. College 

Preparatory students value the school subject of history as more important than the vocational 

students do. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att analysera vad gymnasieelever anser är viktigt med 

att läsa kursen Historia 1. För att undersöka detta deltog sammanlagt 138 gymnasielever i 

årskurs 1 från sex olika gymnasieprogram som alla besvarade varsin enkät. Resultaten i den 

här undersökningen visade att elever ansåg att det är ganska viktigt att läsa historia och att den 

främsta specifika orsaken att läsa kursen var för att klara historieproven. Den här 

undersökningen gav också indikationer på att elever var ovetande om de teoretiska byggstenar 

som skolverkets ämnesplan anger som viktiga för att utveckla elevernas historiemedvetande. 

Detta då eleverna såg dessa byggstenar som samma sak, nämligen historia. Vid en jämförelse 

mellan vad elever som läser högskoleförberedande program och elever som läser 

yrkesförberedande svarat fanns det signifikanta skillnader på samtliga byggstenar och frågor. 

Högskoleförberedande elever värderade skolämnet historia som viktigare är vad 

yrkesförberedande elever gjorde. 

Nyckelord: Historia 1, ämnesplan, historiemedvetande, högskoleförberedande, 

yrkesförberedande 
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1 Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

När personer i min närhet får höra att jag studerar till historielärare säger de ofta, hälften på 

skämt och hälften på allvar, att det måste vara enkelt att undervisa i historia då det enda som 

är viktigt med att läsa historia är att ha kunskap i gammal fakta som gamla kungar, krig och 

epoker. Många förstår dock att ämnet är betydligt mer mångfacetterat än så, och en 

återkommande fråga är varför det egentligen är viktigt läsa historia. Ordet egentligen är 

intressant i den aspekten då det tyder på att den som ställer frågan har ett svar, men 

förmodligen förstår att svaret är djupare än så. Det är inte bara elever och lärare som funderar 

varför historia ska läsas i skolan. Historieämnets dignitet har förändrats mycket under de 

senaste årtiondena. Från att under 1980-talet inte ens varit ett eget ämne i grundskolan blev 

historia återigen ett eget ämne i och med Lpo-94.
1
 Hösten 2011 fick historieämnet något av en 

renässans i gymnasieskolan då det blev obligatoriskt för samtliga elever att läsa historia även i 

gymnasieskolan. Bakom detta fanns det en stor politiskt majoritet för att inte bara låta 

historieämnet få större utrymme utan också göra det obligatoriskt.
2
 Detta innebär att förutom 

elever som läser högskoleförberedande gymnasieprogram måste nu också elever som läser 

yrkesförberedande gymnasieprogram läsa Historia 1a, 1a1 eller 1b.
3
 Många av de ämnen som 

elever på yrkesförberedande program läser har som syfte att utbilda eleverna i sitt framtida 

yrke. Skolverkets syfte med ämnet historia har dock inte det som utgångspunkt. 

”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 

sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk 

metod och förståelse av hur historia används.”
4
 Skolverkets syfte med att elever ska läsa 

historia är således inte att eleverna ska få specifika kunskaper inför ett framtida yrke. Syftet är 

däremot att utveckla elevernas historiemedvetande. Således bör historia vara viktigt att läsa 

för alla elever, oavsett inriktning då det är något som ska stärka individen som människa och 

inte bara inför det framtida yrket. I Sture Långströms stora enkätstudie till elever i årskurs 9 

och årskurs 3 visade resultaten att eleverna ansåg ”kunskap om historien” vara viktigast med 

att läsa historia. Därefter ansågs ”förståelse av nuet” vara näst mest viktigt följt av 

                                                 
1
Larsson, Hans Albin. ”Lång natts färd mot dag” I: Historien är nu en introduktion till historiedidaktiken. Red: 

Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 388-390 
2
 Larsson. s. 383-387 

3
 Skolverket. Ny gymnasieskola – GY 11.  

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/ny-gymnasieskola-gy-2011-1.108117.(Hämtad: 2011-11-09) 
4
 Ibid. 



 

2 

 

”orientering inför framtiden”. Överlag ansågs alternativen mindre viktiga hos högstadieelever 

än vad de gjorde hos gymnasieeleverna.
5
 Långströms resultat ger enligt min mening en 

relativt vag bild över vad eleverna anser vara viktigt med att läsa historia i skolan. Att som 

lärare kunna förklara för sina elever vilka kunskaper som är viktiga att utveckla i historia är 

givetvis viktigt, men det är också viktigt att fråga elever vad de anser är viktigt med att läsa 

historia. Som Långström skriver måste eleverna ha en åsikt om varför de ska lägga ner energi 

och tid för att läsa historia då deras tid är lika begränsad som alla andras.
6
. Huruvida eleverna 

åsikter överensstämmer med skolverkets är ett relativt outforskat område, vilket delvis kan 

bero på att kursen är ny, men också för att den nu är obligatorisk att läsa för samtliga 

gymnasielever. Detta innebär att det nu finns en ny elevgrupp som inte funnits med i några 

tidigare studier, nämligen den yrkesförberedande elevgruppen. Således finns det inga tidigare 

studier som visar om det finns några likheter och/eller skillnader mellan vad elever som läser 

yrkesförberedande gymnasieprogram och studieförberedande program anser vara viktigt med 

att läsa historia i skolan. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera vad elever anser är viktigt med att läsa i 

skolämnet historia.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Vad anser gymnasielever i Värmlands län är viktigt med att läsa kursen Historia 1 i 

gymnasiet? 

 Överensstämmer det eleverna anser är viktigt med att läsa kursen Historia 1 med vad 

skolverket anger är viktigt i kursens ämnesplan? 

 Finns det några likheter och skillnader mellan vad elever som läser på ett 

högskoleförberedande gymnasieprogram och elever som läser på ett 

yrkesförberedande anser är viktigt med att läsa kursen Historia 1? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen utgår från några större avgränsningar. En är den geografiska.  Undersökningen har 

av omfångsskäl till avsikt att endast undersöka elevers åsikter i Värmlands län. Vidare syftar 

uppsatsen att endast undersöka elever som läser eller kommer att läsa gymnasiekurserna 

Historia 1a och 1b. Det medför i praktiken att eleverna går i årskurs 1 på gymnasieskolan, då 

                                                 
5
 Långström, Sture. Ungdomar tycker till om historia och politik – en studie i pedagogiskt arbete. Umeå 

Universitet, 2001. S. 46-48. 
6
 Ibid.  
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det är den kurs som svenska gymnasieelever läser och kommer att läsa inom en synlig 

framtid. Det är också den kursen jag kommer att undervisa i när jag arbetar som lärare. Att 

elever som går i högre årkurser inte är med i undersökningen beror på att de läser eller har läst 

en annan historiekurs, Historia A. Uppsatsen har till avsikt att ha ämnesdidaktisk fokus då den 

har till avsikt att utgå från skolverkets ämnesplan för kurserna Historia 1a och 1b. De elever 

som läser YF- program (Yrkesförberedande program) och endast måste läsa kursen Historia 

1a1 (50p) omfattas av punkterna 1-2 och 4-5 i ämnesplanen
7
 och ger inte högskolebehörighet. 

Kursen historia 1a2 (50 p) omfattar punkterna 1-5 i ämnesplanen med särskild betoning på 

punkterna 3 och 4.
8
 Dessa två kurser ger tillsammans samma poäng som kursen historia 1b 

(100p) som alla HF-elever (Högskoleförberedande program) läser och som omfattas av 

samtliga punkter. Det som skiljer kurserna som YF- elever och HF-elever läser är således 

punkt tre; ”Förmågan att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, 

utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv”
9
 

som YF-elever ej behöver läsa. Således är det liten skillnad mellan de två kurserna sett till 

kursens innehåll. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna för den här studien presenteras och 

diskuteras. De begrepp som presenteras kommer att ha sitt ursprung från två olika 

historiedidaktiska traditioner då båda dessa är centrala i ämnesplanens utformande. Från de 

tyskinspirerade historiedidaktiska traditionerna behandlas de historiskdidaktiska begreppen 

historiemedvetande och historiebruk. Från de anglosaxiska historiedidaktiska traditionerna 

behandlas teorier om historiskt lärande där utgångspunkten är begreppen ”first and second 

order concepts” som i denna uppsats liknas vid historiska stoff- och tankebegrepp. 

1.4.1 Historiemedvetande 

Klas-Göran Karlsson beskriver historiemedvetande som didaktiska frågor om hur historia 

framträder som medvetande, mening, minne, monument, museum och myt. Enligt Karlsson 

har alla människor ett historiemedvetande. Alla människor reflekterar, vänder sig till och 

integrerar historien i sin identitetsbildning, sina handlingar och i sitt eget vetande. Detta är 

sällan något som görs medvetet men än dock görs det. Karlsson menar att vi individer och 

                                                 
7
 Se bilaga 3 

8
 Se bilaga 3 

9
 Skolverket. Ämnesplan. http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/HIS 

(Hämtad: 2011-11-28) 
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samhällsvarelser inte skulle kunna existera utan ett historiemedvetande.
10

 Karlsson 

sammanfattar begreppet historiemedvetenhet med att skriva att det är den ”mentala process 

genom vilken samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och 

kunskaper, och i förväntning om en specifik framtida utveckling.”
11

 

Historiedidaktikern Bernhard Jensen är inne på samma spår som Karlsson men menar att 

historiedidaktiker idag analyserar historia mer utanför skolan, än vad som tidigare gjordes. 

Detta förklarar han med att historiemedvetandet inte endast skapas i skolan, utan även skapas 

och bearbetas i andra livssammanhang. Den utgångspunkt som Jensen propagerar för och som 

jag tycker sammanfattar definitionen av historiemedvetande bra är att historiemedvetande är 

”det är ett samspel mellan människors dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan, 

där inget i leden tilldelas definitionsmässig förstahandsposition.”
12

 Även Kenneth Nordgren är 

delvis inne på samma linje. Nordgren skriver att det krävs en ganska omfattande diskussion 

för att reda ut begreppet historiemedvetande. Nordgren skriver att forskningsläget uppvisar 

flera olika tolkningsvarianter när han beskriver historiemedvetande som utgångspunkt för sin 

forskning. Nordgren hänvisar mycket till andra didaktikers definitioner såsom Jensens, Rüsen 

och Zanders som han tolkar. Han utgår bl.a. ifrån att historiemedvetandet är universellt. Han 

menar att man med en sådan utgångspunkt accepterar att det finns ett historiemedvetande i 

alla historiska berättelser. Vidare menar Nordgren att historiemedvetandet påverkar vår 

verklighetsuppfattning och identitet.
13

 Jensen menar att det går att urskilja åtminstone fem 

olika processer då historiemedvetande kommer till uttryck. Dessa är behovet av kontinuitet 

och tillhörighet över tid (identitetsbildning), behovet av att skilja mellan likhet och olikhet 

(mötet med andra kulturer), existentiella frågor (sociokulturella läroprocesser), behovet av att 

rättfärdiga sina intressen (värde och principförklaringar) och uttrycksformen (berättelser).
14

   

De olika författarna har på många plan en liknande syn med varandra. Historiemedvetande är 

ett debatterat begrepp men jag delar författarnas åsikter om att historiemedvetande kortfattat 

har en bakgrund, nutid och framtidsförväntningar som vi människor orientarar oss utefter, 

viket således blir min definition av historiemedvetande i den här uppsatsen.  

                                                 
Karlsson, Klas-Göran. "Historiedidaktik - teori, begrepp analys". I: Historien är nu. En introduktion till 

historiedidaktiken. Red. Karlsson, K G & Zander, U. Studentlitteratur, 2004, s. 47-48. 
11

 Ibid. 
12

Ibid., 58-59. 
13

 Nordgren, Kenneth. Vems är historien. Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 

Sverige . Umeå universitet, 2006.sid, s 34-36. 
14

 Ibid., s. 38. 



 

5 

 

Ett av de begrepp som är tätt förknippat med historiemedvetande är historiebruk då detta är en 

av de byggstenar som utvecklar individernas historiemedvetande. 

1.4.2 Historiebruk 

Karlsson skriver om sju olika sätt att använda sig av historia, nämligen historiebruk. Han 

skriver om vilka som är brukare, dess behov och funktion. För att förklara detta använder han 

sig av en typologimetod.
15

 De sju olika brukargrupperna enligt Karlssons tabell 

historiker/historielärare som har ett vetenskapligt bruk, alla människor som har ett existentiellt 

bruk, de välutbildade/intellektuella som har ett moraliskt bruk, de intellektuella/politiska 

eliterna som tillsammans står för tre olika bruk nämligen, ideologiskt, icke-bruk samt 

politiskt-pedagogiska. Den avslutande brukargruppen är de som är verksamma inom reklam 

och ekonomi som har ett kommersiellt bruk.
16

 

Min tolkning av Karlsson är att historiebruk är något som av en brukare används aktivt för 

brukarens behov och för att fylla någon funktion. Ett exempel kan vara hur ett politiskt parti 

med en politisk ideologi kan glömma eller utplåna en viss historia för egen vinning. Detta är 

ett så kallat icke-bruk. Vidare skriver Karlsson om det vetenskapliga bruket, som är det som 

brukas av främst historiker och historielärare. Genom historien har det vetenskapliga 

perspektivet setts som det enda rätta, och andra historiebruk har ansetts vara missbruk. 

Karlsson menar dock att det inte går att se det så svart och vitt då historia kan brukas, och 

brukas på flera olika sätt, varav det vetenskapliga endast är ett sorts bruk. Alla bruk av 

historia, menar Karlsson, kan sägas handla om människors sökande efter mening och 

sammanhang i tillvaron, vilket är en del av identitetsskapandet. Som jag tolkar det använder 

han sig av typologimetod och olika typer av historiebruk för att det kan fungera som ett 

instrument för historiedidaktisk forskning för att visa att historia brukas av olika 

brukargrupper.
17

 Således är alla brukargrupper direkt eller indirekt aktuella i 

historieundervisningen i skolan. 

Enligt Nordgren har det i den svenska forskningen kring historiedidaktik blivit allt vanligare 

att i historiekulturen också urskilja en brukande dimension. Nordgren skriver att ”berättandet 

och återberättandet är i sig sociala och kommunikativa handlingar som påverkar andra 

handlingar kring vilka nya berättelser vävs osv. Historiebruk är således de sätt på vilka 

                                                 
15

 Se Bilaga 2 
16

 Karlsson. s. 56-59 
17

 Ibid. 
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historia används för att skapa mening.”
18

 Nordgren exemplifierar hur ett bruk ofta används i 

skolan när han refererar till Karlsson och hur han beskriver icke-bruk som jag tidigare 

beskrivit. Nordgren menar att det ofta förekommer att historiska berättelser inte släpps fram, 

alltså ett icke-bruk. Att det är så menar Nordgren, beror inte på avsaknad av 

historiemedvetande utan på att skolkulturen är uppbyggd på att elever och personal har ett 

homogent förflutet. Nordgren avslutar sitt resonemang med att skriva att ”det förflutna får en 

mening och sammanhang genom vilka mentala tolkningar (historiemedvetande). Som 

berättelse blir historien en artefakt (historiekultur), möjlig att använda (historiebruk) för att 

tillfredsställa behov och skapa ny historia."
19

 Således anser jag att det går att se hur 

historiebruket är tätt förknippat och fungerar som en grundläggande byggsten till 

historiemedvetandet. 

Både Nordgren och Karlsson skriver om vilka som är brukare och vilka syften som kan ligga 

bakom detta.  Som jag uppfattar det skapar historiebruket en historiekultur. Således kan 

historiekulturen i ett land eller, mer aktuellt, en skola förändras beroende på hur historien 

brukas. Historiebruk och historiekultur är därmed två begrepp som är tätt förknippade och 

historiebruk är den byggsten som kommer att användas i denna uppsats. 

1.4.4 Den anglosaxiska historiedidaktiken 

Den brittiska historiedidaktiken utgår från historieundervisningens problem och inte hur 

samhället brukar historia. En viktig uppgift ses som att finna praktiska instrument åt eleverna 

så att de kan utveckla sitt historiska tänkande i ett relativt löst förhållande till det stoff som 

skolorna erbjuder i sina kursplaner. Det väsentligaste i den anglosaxiska historiedidaktiken är 

således att utveckla elevernas metahistoriska kompetens.
20

 En modell som förespråkas av 

ledande brittiska historiedidaktiker är att eleverna ska utveckla sitt historiska tänkande genom 

att utveckla sin begreppsförståelse. Historiska begripliggörandebegrepp delas in i 

tvåkategorier nämligen ”first and second order concepts”. Den första innehåller 

innehållsrelaterande begrepp såsom franska revolutionen, klasskamp, imperialism etc.  Den 

andra delen, ”second order concepts”, tillhör sådana uttryck som används som tankeredskap 

för att förklara det förflutna utan att det har någon särskild anknytning till ett speciellt 

                                                 
18

 Karlsson. s. 56-59. 
19

 Nordgren, s. 20. 
20

 Olofsson, Hans. Fatta historien en explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en 

högstadieklass. Karlstad: Karlstads Universitet, 2010. s. 31. Metahistoria Betyder kortfattat kunskap om 

kunskapen. Exempelvis hur källor värderas etc. 
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historiskt stoff.  Begrepp som tillhör denna kategori är exempelvis orsak-verkan, 

förändring/kontinuitet, historisk inlevelseförmåga och källkritik.
21

  

I anslutning till debatten till ”first and second order concepts” lanserade den amerikanske 

historiedidaktikern VanSledright en analytisk modell av historieundervisning som har sitt 

ursprung i de anglosaxiska traditionerna. Skillnaden är att den i högre grad ifrågasätter 

innehållet dvs. kunskaper i historia. Begrepp som bakgrunds- och förgrundskunskaper 

aktualiseras här.  I modellen genereras det historiska lärandet av en fråga om det förflutna. 

Vidare måste frågan behandlas i en kunskapsprocess där historiska begrepp av typen ”second 

order concepts” möter det historiska råmaterialet i form av källor etc. För att denna 

kunskapsprocess ska fungera krävs det förmåga i processkunskaper. Denna nivå av modellen 

kallas bakgrundsprocessen och det är ur detta som svaret på den initierade frågan dvs. den 

historia som står som färdig redogörelse eller berättelse, förgrundskapen, kommer ifrån. 

Enligt Olofsson menar VanSledright att det inte är ovanligt att förgrundskunskapen, som han 

menar är kunskaper i historia, görs till föremål för det historiska lärandet i skolorna. Detta 

menar han kan vara problematiskt dels ur den aspekten som beaktar den historiska 

kunskapens natur, men även ur dess användande som ideologiförmedling.
22

  

1.4.5 Sammanvävning av de historiedidaktiska traditionerna 

I Hans Olofssons explorativa fallstudie visar han hur historiska skolkunskaper i, om och hur 

historia kan tvinnas samman till en helhet i undervisningen. Olofssons hypotetiska slutsats är 

att de tre formerna är beroende av varandra i den konkreta undervisningen. Han skriver att 

både den anglosaxiska och den tyska historiedidaktiken har en gemensam syn när det gäller 

ifrågasättandet av en kanonisk utformad skolhistoria med fastställda inslag som endast 

berättar om nationens historia. Det som skiljer de två, menar Olofsson är den fokus som den 

tyska inriktningen har på att studera hur människor använder (brukar) historiska kunskaper 

både utanför och i skolan. Alltså intresset för vad som går att lära av historia och varför 

människor gör det.
23

 En av Olofsson slutsatser är dock att det på ett fruktbart sätt går att 

kombinera de historiedidaktiska inriktningarna. Han motiverar detta med att skriva: 

 

 

 

 

                                                 
21

 Olofsson, s.32. 
22

 Ibid., s.34-35. 
23

 Ibid., s. 35. 
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Ett annat exempel på hur teorier från dessa traditioner har kombinerats på ett lyckosamt sätt 

är när begrepp som ”förgrunds-” och ”bakgrundskunskaper” kunde nyttjas för att närmare 

beskriva och klassificera det i klassrummet erfarna historieämnet. Det tolkande arbetet som 

sker i klassrummet är helt beroende av sådana mer finmaskiga teorier för att framträda som 

iakttagbara. Omvänt skulle bilden av den undersökta undervisningens helhet ha gått 

förlorad utan tillgång till de historiedidaktiska begreppen historiekultur, historiebruk och 

historiemedvetande.
24

 

 

Olofsson fortsätter sitt resonemang med att det finns tecken som visar att den anglosaxiska 

traditionens betonande av historiskt tänkande och den tyska traditionens bredare kultur och 

samhällsanalytiska betraktelsesätt på historiebruk börjar närma sig varandra.
25

  

 

Likt det de anglosaxiska historiedidaktikerna kallar för ”second order concepts” väljer den 

kanadensiska historiedidaktikern Peter Seixas att kalla för ”Benchmarks”.
26

 Enligt Olofsson 

påminner dock de båda begreppen starkt om varandra, med den skillnaden att den 

förstnämnda mer betonar stoffet och det sättet historia brukas.
27

 Olofsson menar dock att det 

går att förena begrepp från tillsynes olika historiedidaktiska traditioner där han menar att det 

går att använda sig av ”first order concepts” genom att använda dem som historiska 

stoffbegrepp och sedan använda ”benchmark” eller ”second order concepts” som historiska 

tankebegrepp, vilket är något Olofsson väljer att göra i sin uppsats.
28

 

 

Utifrån de båda historiedidaktiska traditionerna ovan har teoretiska utgångspunkter förklarats, 

diskuterats, tolkats och vävts samman för att kunna användas som analysredskap till den 

kommande analysen av historieämnets syfte.    

                                                 
24

 Olofsson, s. 208-209. 
25

 Ibid. s.35. 
26

 Rüsen, Jörn. Berättande och förnuft Historiedidaktiska texter. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2004. s. 

130-131. 
27

 Olofsson, S. 35-36 
28

 Rüsen, Jörn. Berättande och förnuft Historiedidaktiska texter. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2004. s. 

130-131. 
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1.5 Fördjupad analys av historieämnets syfte i kursplan och ämnesplan 

Syftet med detta kapitel är att analysera gymnasiets ämnesplan för att undersöka vad 

skolverket anser vara viktigt med kursen historia 1. Då gymnasiets ämnesplan är en 

progression av högstadiets kursplan är det viktigt att analysera delar från de båda 

styrdokumenten, vilket jag därför kommer att göra nedan. Detta görs utifrån de teoretiska 

begrepp som denna uppsats tar sin utgångspunkt ifrån genom att ta avstamp från grundskolans 

kursplan, för att sedan ledas in i gymnasiets ämnesplan som alltså är en progression av 

kursplanen. 

1.5.1 Historiemedvetande och dess byggstenar i kursplan och ämnesplan 

Historieämnets övergripande syfte i kursplanen för grundskolans elever (årskurs 7-9) är att 

”eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning 

och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på 

nutiden och därmed uppfattningarna om framtiden.”
29

 Denna del syftar enligt min mening till 

att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande och förstå hur individens historiemedvetande 

påverkas av det förflutna, då detta stämmer väl med hur jag tolkat begreppet 

historiemedvetande utifrån Karlsson och Nordgren förklaringar. Historieämnets övergripande 

syfte anser jag därmed är att utveckla elevernas verklighetsuppfattning och identitet genom att 

eleverna förstår samspelet mellan dåtid, nutid och framtid dvs. historiemedvetande. Även 

Jeismann menar detta då hans åsikt är att samspelet mellan människors dåtidstolkning, 

nutidsförståelse och framtidsförväntan är historiemedvetande.
30

 

För att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande krävs olika kunskaper, något som jag 

kallar för byggstenar eller förmågor. Vidare i ämnets syfte går det nämligen att läsa att 

”undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska 

förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika 

syften.”
31

 I detta stycke går det att se vilka byggstenar som ämnet vilar på för att eleverna ska 

utveckla sitt historiemedvetande. Referensram, metoder, begrepp och bruk går att utläsa som 

kunskaper/byggstenar. Hur historia kan användas för olika syften är enligt min mening ett 

utskrivet historiebruk. Det stämmer väl med hur Nordgren menar att historiebruk används för 

att skapa mening. Det stämmer också väl med hur Karlsson beskriver det då han menar att 

historiebruk är något som av en brukare används aktivt för brukarens behov och för att fylla 

                                                 
29

 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2

Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575. (Hämtad 2011-11-28) 
30

 Jensen, s. 50-59. 
31

 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
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någon funktion. Karlssons sju olika brukargrupper lyfts även de indirekt fram då eleverna ska 

förstå hur historia kan användas för olika syften. De direkta är vetenskapliga och pedagogiska 

som lär eleverna i och om historia men det finns också de aspekter hur politiska och moraliska 

behov kan bruka något av historia.
32

 En av de grundläggande byggstenarna i historieämnet för 

att utveckla elevernas historiemedvetande är således att förstå hur historia används (brukas) 

för att framhäva användarens (brukarens) behov och även hur detta påverkar individers 

historiemedvetande. 

Ovan har jag beskrivit hur historiebruket är en av de byggstenar/förmågor som används för att 

operationalisera historiemedvetandet. Övriga byggstenar som lyfts fram i historieämnets 

kursplan för att operationaliseras historiemedvetandet är referensramar, perspektiv, metoder 

och begrepp. Alla dessa byggstenar går att utläsa i såväl grundskolans kursplan som i 

gymnasiets ämnesplan för kurserna Historia 1a, 1a1 och 1b.  Ämnesplanen för historia 1 i 

gymnasiet är en progression av grundskolans, där samma förmågor och kunskaper eftersträvas 

men på ett mer utvecklat sätt. Kunskaperna och förmågorna är alltså samma i grundskolans 

kursplan som den är i gymnasieskolans ämnesplan med den skillnaden att eleverna ska 

bredda, fördjupa och utveckla sitt historiemedvetande i gymnasieskolans ämnesplan. Exempel 

på detta går att läsa i citatet nedan. 

 
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 

sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk 

metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att 

utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen 

på nutiden och uppfattningar om framtiden.
33

 

 

Liksom i grundskolans kursplan går det även i gymnasiesolans ämnesplan att utläsa hur 

historiemedvetande ska utvecklas genom förmågorna historisk metod, perspektiv, bruk och 

referensram, vilket blir extra tydligt i deras sammanfattning nedan. Eleverna ska dessutom ges 

möjlighet att förstå hur dessa förmågor präglar och påverkar deras historiemedvetande.  

I den avslutande sammanfattningen i gymnasieskolans ämnesplan har skolverket skrivit ut 

vilka byggstenar/förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla. Dessa är: 

 

 

                                                 
32

 Olofsson, s.26. 
33

 Skolverket. Ämnesplan 
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1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika 

tolkningar och perspektiv. 

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge 

perspektiv på framtiden. 

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, 

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och 

presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder.
34

 

 

Bland dessa punkter går det se hur ämnesplanen anger historiska begrepp som en byggsten. 

Detta tolkar jag som att gymnasieskolans ämnesplan eftersöker att eleverna utvecklar sina 

metahistoriska kunskaper utifrån de begreppsförklaringar som Olofsson kallar för ”historiska 

stoffbegrepp” samt ”historiska tankebegrepp” eller de anglosaxiska historiedidaktikerna kallar 

för ”first and second order concepts”. Som ”historiska stoffbegrepp” framkommer det i 

ämnesplanen centrala innehåll en mängd begrepp som förhistorisk tid, forntiden, antiken, 

medeltiden, renässansen, upplysningstiden, industrialisering, demokratisering, migration, 

fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, och folkmord.
35

 Det är dessa 

begrepp som faller in i punkt ett ovan under tidsperioder, händelser och personer. Exempel på 

”historiska tankebegrepp” eller ”second order concepts” är historiska förändringsprocesser 

som också angivs i punkt ett. En annan byggsten som knyts samman med dessa stoffbegrepp 

är perspektivbegreppet som utvecklar stoff- och tankebegreppet på så sätt att dessa ska ses ur 

olika tolkningar och perspektiv. Vanliga perspektiv i undervisningen kan vara tankebegreppen 

”kontinuitet/förändring” och "orsak - verkan” då dessa fungerar som analysbegrepp.
36

 Genom 

att eleverna utvecklar sin begreppsförståelse utvecklar de enligt de brittiska 

historiedidaktikerna sitt historiska tänkande.
37

 Då dessa begrepp och perspektiv är två 

byggstenar som är så tätt förknippade med varandra kommer de i denna uppsats ses som en 

gemensam byggsten, nämligen begrepp och perspektiv. 

Punkt ett i vad eleverna ska få möjlighet att utveckla i historieundervisningen kan således 

sammanfattas i att de ska utveckla sina kunskaper i byggstenen historiska begrepp (stoff- och 

                                                 
34

 Skolverket. Ämnesplan 
35

 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  
36

Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i historia. 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2

Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2559. (Hämtad: 2011-11-28) 
37

 Olofsson, s.32. 
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tankebegrepp där händelser, personer och tidsperioder faller in) utifrån olika perspektiv(där 

olika perspektiv beror på vilket historiebruk och historiekultur perspektivet har).  

I punkt två framhålls den historiska referensramen genom förmågan att använda den för att 

förstå dåtid, nutid och framtid. Genom att exempelvis ha kunskaper om börskraschen i USA 

på 1930-talet kan eleverna bättre förstå en eventuell Börskrasch idag, då de har kunskap om 

en dåtida händelse som de kan referera till och jämföra med. Byggstenen historisk 

referensram ska alltså användas för att förstå det som de mer tyskinspirerade 

historiedidaktikerna anger är historiemedvetande.  

I punkt tre ska eleverna kunna ta utgångspunkt i historiska teorier (som ger ett historiebruk) 

och begrepp (både stoff- och tankebegrepp) för att formulera, utreda, förklara och dra 

slutsatser om historiska frågeställningar och perspektiv. De två byggstenarna historiebruk och 

begrepp och perspektiv lyfts alltså fram i punkt tre. Denna punkt behöver elever som läser 

kursen 1a1 (50p) inte studera, vilket i denna undersökning omfattar eleverna med 

yrkesförberedande inriktning. 

Punkt fyra handlar om att utveckla elevernas förmåga i att använda byggstenen historiska 

metoder. De metoder som anges i punkt fyra är att söka, granska och värdera källor utifrån 

källkritiska metoder. Här kommer återigen ett ”second order koncepts”-begrepp fram i form 

av källkritik. I punkt fyra eftersträvas kunskaper som eftersträvar att eleverna utvecklar 

källkritiska metoder för att söka, granska, tolka och värdera källor. Att söka källor kan 

exempelvis ge förståelse för hur ny historisk kunskap forskas fram med hjälp av källor.  

Centralt i punkt fyra är även att eleverna får arbeta med historien och ämnet blir via punkt 

fyra också ett färdighetsämne där eleverna, likt det som beskrivs i den anglosaxiska läran, får 

utveckla sina metahistoriska kunskaper.
38

 Det exempel som står utskrivet i ämnets centrala 

innehåll är ”kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån 

källkritiska kriterier och metoder.” 
39

 I undervisningen ska eleverna således mötas av olika 

källmaterial. Det kan vara en kvarleva som är en direkt lämning av historien eller en 

berättande källa. En central aspekt i det källkritiska tänkandet är således att förstå skillnaderna 

mellan hur dessa källor kan användas.
40

 

                                                 
38

 Olofsson, s. 31. 
39

  Skolverket. Ämnesplan. 
40

 Jarrick, Arne. ”Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till en kvarleva”, Historisk tidskrift 2005 

(125):2, s. 288. 
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I den avslutande punkten, punkt fem, ska eleverna utveckla sin förmåga i hur historiebruket 

kan förklaras, värderas och undersökas utifrån i vilket sammanhang och tidsperiod historien 

brukats. Eleverna ska alltså utveckla sin kunskap i att förstå att historiebruket kan variera 

beroende på vilken av de sju brukargrupperna som brukar historien, vilket syfte 

brukargruppen har och i vilket sammanhang det brukas.  Ett exempel på detta i ämnets 

centrala innehåll är ”hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella 

konflikter och samarbetssträvanden.”
41

 

 

Sammanfattningsvis är gymnasiets ämnesplanssyfte en progression från grundskolans 

kursplan där eleverna ska bredda, fördjupa och utveckla sin förmåga, förståelse och kunskap i 

de teoretiska byggstenar som angivs i både kurs- och ämnesplan. I gymnasiets ämnesplan ska 

eleverna, oavsett inriktning, ges förutsättningar att utveckla sitt historiemedvetande och sin 

förståelse för hur individens historiemedvetande påverkas genom att utveckla sina förmågor i 

följande byggstenar: 

 Historiebruk 

 Referensram 

 Begrepp och perspektiv 

 Metod 

1.6 Historieämnets bakgrund 

För att få en bättre förståelse för hur historieämnets syfte har formats till vad det är idag är det 

viktigt att ta en historisk tillbakablick. Både historieämnets syfte och dignitet har genom det 

senaste århundradet förändrats en hel del. 

1.6.1 Historieämnets syfte ur ett historiskt perspektiv  

Det moderna samhället som växte fram under mitten av 1900-talet gjorde att det ställdes allt 

högre krav på att skolan skulle uppfostra goda samhällsmedborgare. Humanistiska ämnen 

som kristendomslära och historia ansågs av skolinspektionen handla om dött stoff som 

saknade förståelsen för kulturutvecklingen och den tidens problem. Skolkommissionen 

menade vidare att den dåliga samhällsorienteringen var ett stort problem för dåtidens 

medborgare.  Då skolans främsta uppgift var att fostra demokratiska människor ansåg de att 

ett nytt skolämne skulle inrättas. Ämnet samhällskunskap skulle därför inrättas.
42

 

                                                 
41
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42
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Englund skriver att historikerna som yttrade sig i debatten underströk vikten av att 

historieämnet och samhällsämnet behandlades i nära sammanhang med varandra. Englund 

menar att det blir en kamp mellan samhällskunskapen och historian där sambanden emellan 

dem bryts på grund av att historielärarna bland läroverken hade en annan historiesyn. Vidare 

menar Englund att läroverkets historieämne och skolkommissionens samhällskunskapsförslag 

kom från två olika modeller för samhällsorientering som på grund av olika värderingar låg för 

långt ifrån varandra.
43

  I propositionen från regeringen 1950 gick man på skolutredningens 

förslag som var att äldre historiska epoker, krigshistoria och kyrkohistoria skulle få mindre 

plats i undervisningen. Sju år senare, år 1957, anser skolberedningen att det ska ges större 

plats åt färdighetsämnen som svenska, matematik, språk men också större utrymme till 

estetiska och formbildande ämnen. Genom detta fick de samhällsorienterade ämnena en 

sänkning av undervisningstiden med någon procent. Ämnet ansågs fortfarande nödvändigt, 

men skulle gå lika bra att undervisa trots nedskärningen av tid.
44

 

Under slutet 1970-talet lämnade skolstyrelsen förslag till ny läroplan för grundskolan. Fokus i 

den var att undervisningen skulle utgå från elevernas erfarenheter och problem snarare än 

ämnen. Skolöverstyrelsen ansåg att det fanns ett klart behov av samverkan mellan ämnen och 

lärare. Under denna tid hävdar historiker att det blir en förskjutning av historieundervisningen 

till senare tids historia och ett mer tematisk perspektiv. I Lgr-80 skrivs det att studierna 

behöver vara ämnesintegrerade och att traditionella ämnesgränserna brytas. Ett resultat av 

detta blir att historieämnet försvinner och ersätts med samhällsorienterade ämnen där 

”människans verksamhet – tidsperspektivet ” är det som närmast ligger ämnet historia.
45

 

I Lpo-94 återinförs historia som ämne i grundskolan med egen kursplan. Larsson skriver dock 

att statsmakten inte hade någon speciellt uttalad syn på historieämnet utöver antalet timmar 

ämnet skulle få. Även under 90-talet får historieämnet mindre antal timmar. Ämnesblocket 

samhällsorientering får mindre antal timmar och därmed också historieämnet. SO blev 

uppdelat till historia, religion, geografi och samhällskunskap och fick egna kursplaner. 

Läroplanskommittén som i början av 1990-talet arbetade med vad som blev lpo-94 menade att 

större vikt skulle läggas vid sådant som ger mer beständiga kunskaper som svenska och 

matematik. Besluten som kom fram av detta var bland annat att historieämnet fick en drastisk 

sänkning av antalet timmar. Detta fick stor kritik från landets historielärare som hävdade att 

                                                 
43

 Englund, Tomas. Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet I&II, Uppsala: 

Pedagogisk forskning i Uppsala, sid. 398-404 
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elevers historiekunskap om bland annat förintelsen och demokratins värde var bristande. Som 

ett svar på detta kom projektet Levande Historia.
46

 

Enligt Larsson följer historieämnets diskussion de politiska diskussioner som var i landet. 

Historieämnet anses viktigt, men får lägre undervisningstimmar och lärarna är inte nöjda. 

Under 1980 och 1990-talet kommer fostran stå allt mer i fokus. Bronäs menar att fokus under 

1990-talet var att lära eleverna att bli aktiva samhällsmedborgare. Mot slutet menar hon dock 

att ämnet återfår fokus på kunskapen.
47

 Detta är något som genomsyrar 2000-talet och när 

alliansregeringen får makten 2006 väljer utbildningsminister Björklund ett tydligare fokus på 

kunskapen. De beslutar även att alla ska läsa historia, som därmed blir ett kärnämne.
48

 

1.7 Forskningsläge 

I detta kapitel kommer den tidigare forskning som är relevant för undersökningen att 

framskrivas och diskuteras. 

1.7.1 Elevers syn på historieämnet 

I skolverkets nationella utredning från 2003 (NU-03) undersöktes bland annat elevers 

inställning till historieämnet. I den studien konstateras det att elever i grundskolan överlag 

uppskattar ämnet historia. Det är det samhällsorienterade ämne som är populärast. Drygt 76 

procent av eleverna svarade att det stämde ganska bra eller mycket bra att historia intresserar 

dem. Hela 81 procent ansåg att det är viktigt att ha kunskaper i historia. Ämnet förefaller dock 

vara mindre viktigt ur ett framtidsperspektiv då 55 procent anser att historiekunskaper behövs 

för fortsatta studier och endast 33 procenta ansåg att det var bra för framtida yrke. Cirka 40 

procent av eleverna ansåg att ämnet är svårt och att de arbetar med historia bara för att klara 

proven.
49

 Det är enligt min mening intressant att hela 81 procent av eleverna anser att det är 

viktigt att ha kunskaper i ämnet, men att kunskaperna inte är lika viktiga för kommande 

studier eller yrke. 

Sture Långström har skrivit en större studie där ungdomar tycker till om politik och historia. 

På en fråga i Långströms enkätstudie får elever från såväl årskurs 9 på högstadiet och årskurs 

3 på gymnasiet besvara frågan ”vad betyder historia för dig?”  De svarsalternativ som flest 

elever höll med om var att historia ”visar bakgrunden till nuet och förklarar nutida problem”, 

                                                 
46

 Larsson, s 392-398. 
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”många bra exempel på rätt och fel, bra och dåligt” och ”en chans för mig att lära sig av andra 

misstag”. Vid jämförelser mellan pojkar och flickor och varierande åldrar blev resultaten 

ungefär detsamma.
50

 I Långströms studie frågar han även elever vilken betydelse följande skäl 

har för att studera historia; ”kunskap om historien”, ”förståelse av nuet” och ”orientering inför 

framtiden”. Dessa var de enda alternativen eleverna hade att välja på. Resultaten visade att 

”kunskap om historien” som cirka 80 procent av gymnasieeleverna och 55 procent av 

högstadieeleverna ansåg ha stor eller mycket stor betydelse var det viktigaste skälet. Därefter 

ansågs ”förståelse av nuet” vara näst mest viktigt följt av ”orientering inför framtiden”. 

Överlag ansågs alternativen mindre viktiga hos högstadieelever än vad de gjorde hos 

gymnasieeleverna.
51

 I Långströms studie går det att utläsa att elever, främst på gymnasiet, 

anser att det är viktigt att utveckla sin historiemedvetenhet. De frågor ovan handlar enligt min 

mening nämligen om att undersöka hur viktigt eleverna anser att det är med 

historiemedvetande. En viktig aspekt att tänka på är dock att detta är de enda alternativen 

eleverna har att välja. Om en elev tillexempel anser att det är viktigare att läsa historia för 

framtida studier mer än att utveckla sitt historiemedvetande har den eleven ingen möjlighet att 

påvisa det i Långströms studie. 

Johan Hansson undersöker i sin avhandling vad elevers och lärares uppfattning av ämnet 

historia är. I avhandlingen skriver Hansson att elever hämtar sina kunskaper och tankar om 

historia från upplevelser, erfarenheter och kunskaper från olika håll. Dessa intryck påverkar 

inte bara ungdomars uppfattningar om det förflutna och historia som ämne utan också deras 

identitet. Även om eleverna tillhör grupper med delvis olika historiebruk pekar forskningen på 

att det syftet som eleverna anser finns med att studera historia är likartad.
52

 I enkätstudien får 

eleverna svara på vilken betydelse kunskap om historien, förståelse av nuet och orientering 

inför framtiden har för att studera historia. Resultatet av studien visar att drygt hälften av 

eleverna anser att det är viktigt att studera historia för att nå kunskap om det förflutna och 

förståelse av nuet.  Det är främst äldre elever som påpekar att detta är viktigt, men Hansson 

påpekar att det i vissa grupper även är flertalet elever som anser att orientering inför framtiden 

är av lika stor betydelse.
53

 En av Hanssons slutsatser i sin avhandling är att elevernas 

uppfattningar huvudsakligen är att historia kan vara till hjälp för att förstå dagens samhälle 

snarare än som hjälp att forma sin egen identitet. Inte heller framtidsperspektivet upptar så 

                                                 
50
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52
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mycket av elevernas tankar till varför historia ska läsas i skolan.
54

 Det är dock enligt min 

mening intressant att även Hansson, liksom Långström endast har tre frågor som alla 

fokuserar på historiemedvetande för att undersöka elevers åsikter kring ämnets syfte. Återigen 

går det därmed inte att se i deras undersökning om elever anser att det finns andra viktiga 

aspekter med att läsa historia förutom de som berör historiemedvetande. 

1.7.2 Jämförelser av elever på yrkesförberedande och högskoleförberedande 

gymnasieprogram i teoretiska ämnen 

Då det är helt nytt att även elever som läser på yrkesförberedande program läser historia, finns 

det av förklarliga skäl ingen tidigare forskning som jämför de olika programinriktningarna 

inom ämnet historia. Flera har dock forskat kring detta i andra teoretiska ämnen. En av dem är 

Simone Johansson som i sitt examensarbete har undersökt skillnader i svenskämnet mellan 

elever som läser yrkesförberedande program med elever som läser högskoleförberedande 

program. För att undersöka detta har hon intervjuat svensklärare. En av lärarna som 

intervjuades menar att det skiljer ganska mycket mellan de olika programinriktningarna. En 

aspekt är betygen som visar att de som läser högskoleförberedande program har betydligt 

högre betyg än eleverna på yrkesförberedande program. En annan aspekt som lyfts fram är de 

sociala problemen som är mer vanligt förekommande bland de yrkesförberedande eleverna. 

En av de manliga lärarna som intervjuades är mer negativ till elever som läser 

yrkesförberedande program då han menar att de inte är lika engagerade. Detta tror han kan 

bero på att dessa elever inte har föräldrar med akademisk utbildning i samma utsträckning 

som de högskoleförberedande eleverna har.
55

 Trots att Johanssons uppsats inte behandlar 

ämnet historia framkommer det skillnader mellan de två programinriktningarna. Även 

Christina Odenstad finner skillnader i sin licentiatuppsats där hon undersökt prov och 

bedömning i samhällskunskap. Odenstad skriver att hennes forskning får stöd i annan 

forskning när det gäller att elever på yrkesförberedande program har svårt att nå upp till målen 

på grund av att de ligger på en för hög abstraktionsnivå. Lärarna väljer då att sänka kraven 

genom att begränsa kursinnehållet till enklare uppgifter. I sin avslutning skriver Odenstad att 

resultaten i hennes studie visar att det finns skillnader när det gäller vilken kunskaps- och 

ämnessyn som kommer till uttryck på proven. De största skillnaderna går att finna mellan 

                                                 
54
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högskole- och yrkesprogrammen.
56

 Både Johansson och Odenstad menar alltså att det finns 

skillnader mellan dessa grupper. Då deras resultat visar skillnader i elevernas engagemang, 

föräldrars studiebakgrund samt abstrakta förmåga går dessa resultat att applicera även i 

undersökningar som berör andra gymnasieämnen såsom historia.  

Ronny Högberg skriver i sin avhandling om manliga byggelevers liv och identitetsskapande i 

relation till kärnämnena. Han kommer i sin avhandling fram till att eleverna i undersökningen 

har en negativ inställning till kärnämnena. Eleverna anser bland annat att kärnämnena är 

irrelevanta och trista. De ser ingen anledning till att lägga ner tid och arbete för att få högre 

betyg än Godkänt, vilket de däremot gärna vill nå upp till. Några av de intervjuade eleverna i 

studien framhåller att en av orsakerna till att de valde att gå ett program med yrkesinriktning 

var för att de var ointresserade av fortsatta studier då de var skoltrötta. När eleverna fick svara 

på frågan på vad som var roligast i skolan var det vanligaste svaret att det ”praktiska” var 

roligast. En av hans slutsatser är att lärarna har en stor betydelse för om 

kärnämnesundervisningen fungerar väl.
 57

 Det intressanta med Högbergs undersökning är att 

han ser en skillnad mellan elevernas intresse för teoretiska ämnen, som exempelvis historia 

och med praktiska ämnen. Det är inte märkligt att elever som valt ett praktiskt yrkesprogram 

har ett större intresse för praktiska ämnen än teoretiska. Tvärtom är det därmed inte konstigt 

om högskoleförberedande elever är intresserade av teoretiska ämnen, då de valt att läsa ett 

teoretiskt program. 
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2 Metod 

I det här kapitlet redogörs undersökningens metodval, urval, reliabilitet, validitet samt hur 

mätningarna gått till. Fördelar och nackdelar med undersökningen, dess metod och 

sammanställning diskuteras. 

2.1 Metodval 

Då uppsatsen undersöker likheter och skillnader mellan två populationer har en kvantitativ 

metodteori använts. En enkät har sin stora fördel i att den når ut till många och att alla får 

besvara samma frågor.
58

 Denscombe menar att enkäter är som mest produktiva när många 

respondenter från olika platser ska undersökas. De är även produktiva när frågorna är 

kortfattade och okontroversiella samt när respondenterna kan förväntas vara i stånd att läsa 

och förstå frågorna.
59

 Då denna undersökning har till uppgift att undersöka två större 

populationer från olika gymnasieskolor, där frågorna är kortfattade och där respondenterna är 

gymnasieelever och alla får antas vara till stånd att läsa och förstå frågorna är en kvantitativ 

metodteori det bästa alternativet för den här typen av undersökning. Svagheten med 

metodvalet är att det inte ges någon möjlighet att förstå hur respondenterna resonerar genom 

att exempelvis ställa uppföljningsfrågor, vilket är möjligt vid exempelvis en kvalitativ 

undersökning. De svaren som enkäten ger har sin styrka i att många kan besvara den, och att 

svaren enkelt går att jämföra mellan två populationer. Den ger dock inga djupare svar som en 

kvalitativ metod skulle kunna ge.
60

 En annan nackdel som en enkätundersökning innebär är 

att respondenten kan välja att bara kryssa på måfå, då det är enklast och går snabbast. Det är 

därför viktigt att underökningen har många respondenter och ett bra urval. 

2.2 Urval 

Respondenterna i denna undersökning har varit elever som går i årskurs ett på 

gymnasieskolan. Sammanlagt deltog 138 elever i undersökningen. Samtliga skolor har sin 

geografiska hemvist i Värmlands län. Anledningen till att det endast har varit elever från 

årskurs ett är för att undersökningen har till syfte att undersöka åsikter hos elever som läser, 

eller ska läsa kursen Historia 1. I praktiken innebär detta elever i årskurs ett då kursen endast 

studeras av elever som går under Gy-11.
61

 Då syftet med undersökningen också har varit att 

jämföra elever som läser Högskoleförberedande program (HF-program) med elever som läser 
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yrkesförberedande program (YF- program) har sex olika klasser, med sex olika 

gymnasieinriktningar varit med i undersökningen. De gymnasieprogram som deltagit är 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Hotell- och turismprogrammet (HT), Restaurang- 

och livsmedelsprogrammet (RL), Samhällsvetenskapliga programmet (SP), Estetiska 

programmet (ES) samt Ekonomiska programmet (EK). Samtliga program är nationella 

program och tillhör de som flest elever läste nationellt år 2010.
62

 Således har tre olika klasser 

från varje population deltagit. De elever som läser yrkesförberedande program var 

sammanlagt 72 personer (52,2 procent) och de elever som läser högskoleförberedande 

program var 66 personer (47,8 procent). Den totala programuppdelningen går att se i tabell 1 

nedan. 

Tabell 1 - Programinriktning 

 Program Antal Procent 

 BA 27 19,6 

HT 19 13,8 

RL 26 18,8 

SP 22 15,9 

ES 19 13,8 

EK 25 18,1 

Totalt 138 100,0 

 

För att dela ut enkäterna till gymnasieeleverna kontaktades först rektor och därefter 

undervisande lärare. För att undersökningen skulle få ett representativt urval för varje 

population kontaktades rektorer till specifika elevgrupper. De som först välkomnade mig var 

de som jag gjorde undersökningen hos. Då den stora majoriteten som läser YF- program ännu 

inte läser Historia 1 och de flesta som läser HF-program läser Historia 1, valdes 

Ekonomiprogrammet att tas med då de ännu inte läser Historia 1, men är ett HF-program, för 

att få balans i den variabeln. Detta urval är således inte ett slumpmässigt urval, utan något 

som Trost kallar för bekvämlighetsurval.
63

 Enligt Trost är det viktigt att var och en av de 

utvalda representerar eller motsvarar den del av populationen vars avsikt är att undersökas. 

Urvalet ska vara en miniatyr av populationen.
64

 Urvalet i denna undersökning är bra på några 

parametrar. Det är hyfsat lika könsfördelning, lika programindelning, där stora nationella 
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program undersökts och den har en geografisk spridning, då gymnasieskolor i olika 

kommuner jämförts. Det är också förhållandevis många respondenter med i undersökningen 

utifrån sin population. Då 138 elever besvarade enkäten och populationen endast är 

gymnasieelever i Värmland är det relativt stor urvalsgrupp, men ändock för få för att kunna 

påvisa något annat än indikationer. Urvalet är mindre bra på så sätt att endast kommunala 

skolor har varit med i undersökningen. Då många elever numera läser på privatskolor missas 

den delen av populationen.  

 

En fördel med att enkäterna delades ut personligen var att det externa bortfallet blev lågt. 

Endast två elever av de som fick möjlighet att besvara enkäterna valde att inte besvara den då 

det var frivilligt. Det interna bortfallet på varje specifik fråga redovisas i resultatdelen.
65

 När 

enkäterna delades ut följdes Vetenskapsrådets (VR) riktlinjer och dess fyra krav. Dessa krav 

är samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
66

 Dessa 

följdes genom en skriftlig informationstext på enkätens förstasida
67

 samt att jag muntligt 

informerade respondenterna. Det framgick tydligt att det var helt frivilligt och att de var 

anonyma och inte behövde uppge sitt namn. Även nyttjandekravet har följts då endast jag och 

min handledare har haft tillgång till enkäterna och att de endast har använts i 

forskningsändamål. 

2.3 Enkätens utformning och frågor 

Som inledning på enkäten har något som Denscombe beskriver som bakgrundsinformation 

används.
68

 Respondenten informeras om undersökningens syfte och vem den genomförs av. 

Respondenten får även information om att det är såväl frivilligt som anonymt att delta.
69

 

Vidare består förstasidan av enkäten av bakgrundsfrågor där årskurs, kön, gymnasieprogram, 

slutbetyg i årskurs nio samt om de läser eller har läst kursen historia 1. Förstasidan avslutas 

med information hur respondenten fyller i svarsalternativen på de följande sidorna.
70

 

De följande tre sidorna av enkäten består av 20 åsiktsfrågor, samt en öppen fråga.
71

 Enligt 

Trost går det att urskilja två sätt att ställa åsikts- eller attitydfrågor på. Det ena är att be 
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respondenterna att ta ställning till ett antal påståendeansatser där de får ange i vilken 

utsträckning de instämmer i påstående. Det andra sättet är att ställa frågor som besvaras 

jakande eller nekande. Trost varnar dock för att ha allt för många påståenden eller frågor av 

denna art då respondenterna ledsnar snabbt.
72

 De 20 frågorna var därför uppdelade i tre olika 

kategorier med max sju frågor per kategori. 

De 20 frågor som ställdes utgick från den fördjupade kursplansanalysen där fyra olika 

byggstenar pekades ut som viktiga för att utveckla elevernas förmågor, förståelse och 

kunskaper för att på så sätt utveckla deras historiemedvetande. Varje byggsten (historiebruk, 

Begrepp och perspektiv, referensram och metod) har fyra frågor var i enkäten, vilka preciseras 

på de kommande sidorna nedan. Dessa fyra frågor har till uppgift att ge en gemensam bild 

över elevernas åsikt kring varje byggsten. Det finns även fyra frågor som kategoriseras som 

övrigt, då de utgår från Långströms studier
73

 över andra aspekter som eleverna kan anse vara 

viktiga med att läsa historia i skolan. De har inte till uppgift att mäta samma sak, utan står var 

för sig. 

De fyra frågor som undersökte byggstenen historiebruk var: 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förmåga att: 

… förklara hur politiska partier använder sig av historia för att få ut sitt budskap? 

… undersöka hur länder/regimer kan dölja eller utplåna valda delar av historien? 

 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förståelse för: 

… hur du som människa använder dig av historia i vardagen? 

… hur historiker/forskare använder sig av historia för att förklara dåtiden? 

 

Dessa fyra frågor fokuserar på att konkretisera hur fyra av de brukargrupper som anges i 

analysdelen använder sig av historia för ett visst syfte. De bruk som används är det 

ideologiska bruket, icke-bruket, det existentiella bruket samt det vetenskapliga bruket. Dessa 

fyra frågor har således till uppgift att besvara hur viktigt eleverna anser att byggstenen 

historiebruk är för att utveckla elevernas historiemedvetande, vilket är huvudsyftet med 

historieundervisningen enligt ämnesplansanalysen. 

 

De fyra frågor som undersökte byggstenen referensram var: 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förmåga att: 
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… använda dig av dina kunskaper om en historisk händelse för att förklara en nutida händelse? 

 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förståelse för: 

… hur du genom att ha kunskaper i om Börskraschen i USA förstår hur en börskrasch skulle påverka exempelvis 

Sverige idag? 

… hur demokratin utvecklades i Europa under 1900-talet genom att ha kunskap om antikens Grekland? 

 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla dina kunskaper om: 
… det förflutna genom att du till exempel har kunskaper om förintelsen? 

 

Dessa fyra frågor fokuserar på att exemplifiera och konkretisera de delar i analysen som berör 

byggstenen referensram. För att göra detta har de historiska händelserna som används 

antingen direkt (demokratiseringen) eller indirekt (viktiga globala förändringsprocesser där 

börskraschen kan räknas in) tagits ifrån ämnesplanens centrala innehåll.
74

 Dessa fyra frågor 

har således till uppgift att besvara hur viktigt eleverna anser att byggstenen referensram är för 

att utveckla elevernas historiemedvetande, vilket är huvudsyftet med historieundervisningen 

enligt ämnesplansanalysen. 

De fyra frågor som undersökte byggstenen begrepp och perspektiv var: 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förmåga att: 

… analysera historiska orsaker och konsekvenser utifrån olika perspektiv. Exempelvis analysera kolonialismen 

ur ett europeiskt och ett afrikanskt perspektiv? 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förståelse för: 

… hur människors levnadsvillkor kan förändras av samhällsförändringar genom att läsa om exempelvis den 

industriella revolutionen? 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla dina kunskaper om: 
… tidsperioder som exempelvis antiken, medeltiden och industrialiseringen? 

… historiska händelsers orsaker och konsekvenser genom att exempelvis studera Versaillesfreden? 

 

Dessa frågor är en konkretisering och exemplifiering av ämnesplanens begrepp och perspektiv 

utifrån analysdelen. Ett urval av de begrepp som står med i ämnesplanen har använts utifrån 

analysdelens stoff- och tankebegrepp. Exempel på stoffbegrepp (first order concepts) som 

används i frågorna är antiken, medeltiden, industrialiseringen och kolonialism. Alla dessa 

begrepp står med i ämnesplanens centrala innehåll. Som tankebegrepp (second order 

concepts) konkretiseras ämnesplanens ”förändringsprocesser” till ”hur människors 

levnadsvillkor kan förändras av samhällsförändringar”. Tankebegrepp som orsak och 
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konsekvenser har används då dessa kan användas som analysredskap för olika perspektiv.
75

 

Dessa fyra frågor har således till uppgift att besvara hur viktigt eleverna anser att byggstenen 

begrepp och perspektiv är för att utveckla elevernas historiemedvetande, vilket är huvudsyftet 

med historieundervisningen enligt ämnesplansanalysen. 

 

De fyra frågor som undersökte byggstenen metod var: 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förmåga att: 

… använda dig av historiska källor för att granska en historisk händelse? 

… värdera olika berättande källor som exempelvis dagstidningar för att värdera vilken som är mest trovärdig? 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förståelse för: 

… hur historia skapas med hjälp av källor? 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla dina kunskaper om: 

… hur ny historisk kunskap forskas fram? 

 Frågorna ovan är skapta för att få fram de olika aspekterna inom metod såsom användningen, 

värderingen, tolkningen. De fyra frågorna är konkretiserade och exemplifierade utifrån 

ämnesplanens analysdel. Frågorna är skapta för att undersöka det som ämnesplansanalysen 

framhäver med ord som söka, granska och värdera källor. Ett exempel är frågan ”Hur viktigt 

är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förståelse för hur historia skapas med hjälp 

av källor?” där söka källor aktualiseras. Dessa fyra frågor har således till uppgift att besvara 

hur viktigt eleverna anser att byggstenen metod är för att utveckla elevernas 

historiemedvetande, vilket är huvudsyftet med historieundervisningen enligt 

ämnesplansanalysen. 

 

Förutom frågor till de fyra byggstenarna var det även med fyra frågor som berörde andra 

aspekter än de som framkommer i analysen. Dessa kategoriserades som övrigt och var 

följande: 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förmåga att: 

… plugga in historiekunskaper så att du klarar historieproven? 

 

Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förståelse för: 

… historiska händelser som du är personligt intresserad av som till exempel Andra Världskriget? 
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Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla dina kunskaper om: 

… historia för att historiekunskaper behövs för dina fortsatta studier? 

… historia för att historiekunskaper behövs för ditt framtida yrke? 

 

Dessa frågor är liknande de Långström har i sin studie
76

 och har till uppgift att undersöka om 

det finns andra aspekter som eleverna anser är viktiga med att läsa historia än de som 

ämnesplansanalysen framhäver. 

2.3 Reliabilitets- och validitetsdiskussion 

I en vetenskaplig undersökning är det viktigt att både reliabiliteten och validiteten är hög. 

Detta är en förhållandevis liten undersökning, men får ändå anses vara viktigt. 

Enligt Trost betyder reliabilitet eller tillförlitlighet att en mätning är stabil och inte utsatt för 

exempelvis slumpinflytelse. För att motverka detta ska enkäterna fråga på samma sätt och 

situationen ska vara likadan för alla. Det är viktigt för reliabiliteten att en undersökning vid en 

viss tidpunkt ska ge samma resultat under en senare, förnyad mätning. Då samtliga enkäter 

har delats ut under elevernas lektionstid, samma förhållanden har förekommit och att alla har 

fått exakt likadana enkäter följer undersökningen dessa krav. Det är även viktigt att 

undersökningen är konstant.
77

 Då frågorna är ställda på så sätt att det inte spelar någon roll om 

respondenterna svarade för två veckor sedan eller om en månad, kan undersökningen anses 

vara konstant, vilket även ökar dess reliabilitet. 

I en kvantitativ undersökning är det även viktigt att undersökningen har hög validitet. 

Kortfattat är validitet, eller giltighet som det också kallas, att frågorna ska mäta det de är 

avsedda att mäta.
78

 Frågorna i denna undersökning har till avsikt att mäta elevers åsikter i fyra 

olika kategorier samt fyra specifika frågor (de i kategorin övrigt). De fyra kategorierna har 

fyra frågor som avser att mäta samma sak. Frågorna har därför utformats på ungefär samma 

sätt, men varit av exemplifierad art där exemplen varit olika för att på så sätt bli mer konkreta 

för eleverna och för att få fram de olika nyanserna i varje begrepp. Resultatdelen
79

 visar att de 

fyra frågorna på varje byggsten har varit lika viktiga. Det skiljer inte mycket i medelvärde 

mellan de fyra frågorna på varje byggsten och det finns ingen signifikant skillnad mellan 

någon av byggstenarna.
80

 Detta kan tolkas som att frågorna som har varit avsedda att mäta 
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samma sak, också har gjort det.
 81

 Det ska dock tilläggas att jag inte är en erfaren forskare, och 

de tester som har gjorts är av en relativt enkel karaktär, vilket gör att det inte går att bekräfta 

att validiteten är hög. Den kategori som sticker ut med större medelvärdesskillnader är 

kategorin övrigt, men den har ej till avsikt att mäta samma sak, utan visa andra aspekter som 

eleverna kan anse vara viktiga, vilket gör att dess medelvärde är irrelevant. 

 

En nackdel med att frågorna är av exemplifierad art är att respondenterna kan tolka att frågan 

bara frågar efter exemplet. Ett exempel kan vara frågan ” Hur viktigt är det att läsa kursen 

Historia 1 för att utveckla din förståelse för hur människors levnadsvillkor kan förändras av 

samhällsförändringar genom att läsa om exempelvis den industriella revolutionen?”. Det finns 

en risk att respondenterna endast besvarar hur viktigt det är att utveckla sin förståelse i 

industriella revolutionen. Alternativet hade dock varit att endast fråga efter 

samhällsförändringar. Det skulle dock innebära en ännu större risk, då den typen av frågor 

skulle kunna vara för abstrakta för eleverna att förstå vad som frågades efter. Trots menar att 

det är viktigt att undvika krångliga ord eller ordvändningar då det inte är osannolikt att en hel 

del av respondenterna missuppfattar frågan om de används. Detta sänker då reliabiliteten.
82

  

Enkätfrågorna har därför till stor del haft olika exempel för att göra svåra ämnesplansord mer 

konkreta och vardagliga för eleverna. Frågornas avsikt har inte varit att eleverna ska förstå att 

de i en fråga besvarar hur viktigt de anser att det är att de utvecklar sin kunskap i exempelvis 

historiebruk. Frågornas avsikt har varit att på fyra olika sätt ställa frågor som har med 

exempelvis historiebruk att göra, för att på så sätt mäta den kategorin. Hade frågorna varit 

ställda på följande sätt: Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din 

Kunskap/förmåga/förståelse i historiebruk? Skulle de med stor sannolikhet vara allt för 

komplexa för eleverna att förstå, och därmed skulle reliabiliteten vara låg. Det är dock viktigt 

att beakta att enkätfrågorna, även så de är ställda, kan uppfattas som svåra att förstå. Det 

kräver att eleven förstår historiska begrepp som på ett kortfattat sätt blir svåra att förtydliga, 

som exempelvis kolonialism, konsekvenser, förändringsprocesser för att det ska förstå frågan 

till hundra procent. Enkätens frågor har därmed sina fördelar och nackdelar, men en central 

aspekt är att de är skapta utifrån en tolkning av en ämnesplan, utifrån undersökningens syfte, 

och kan därför anses mäta det som undersökningen vill ha svar på, vilket även resultaten som 

nämnts ovan indikerar.  
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Eleverna hade även möjlighet att svara vet ej, vilket generellt få gjorde. Den fråga som flest 

svarat vet ej på var "Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förståelse 

för hur demokratin utvecklades i Europa under 1900-talet genom att ha kunskap om antikens 

Grekland?". Sammanlagt valde tio procent att svara vet ej på den frågan. Enligt den gamla 

forskarskolan menar Trost att detta skulle vara en hög bortfallssiffra, och om den översteg 15 

procent skulle den inte kunna användas. Sedan 1970-talet har dessa åsikter helt förändrats. 

Om den gamla skolan skulle följas skulle merparten av alla enkät- och intervjuundersökningar 

få kasseras.
83

 Då den fråga som hade högst bortfall låg på cirka tio procent kan samtliga 

frågor användas i undersökningen. Huruvida vet ej- kategorin används av respondenterna är 

svårt att besvara. Det kan bero på att det är enklast och går snabbast att besvara så, eller, att 

respondenten inte vet för att respondenten inte förstår. Skulle det vara så att många 

respondenter inte förstår frågan, skulle det förmodligen visa sig i att många respondenter 

skulle valt att svara vet ej. Skulle få svarat vet ej, kan det därmed tolkas som att majoriteten 

förstått frågan. Det är givetvis viktigt för reliabiliteten att respondenten förstår frågorna, vilket 

de enligt argumentationen ovan kan anses ha gjort. 

 

Som avslutning på enkäten fanns det en fråga av öppen karaktär. Avsikten med den var att 

undersöka om eleverna ansåg att det fanns något som var viktigt med att läsa historia. Få 

elever skrev något på frågan, och de få som skrev saker kan falla in under begrepp och 

referensram. Exempel var stoffbegreppet terrorismen samt att man ska läsa historia för att inte 

göra om samma misstag, vilket har med referensram att göra. Att inte nya aspekter och åsikter 

dök upp kan visa att frågorna som ställdes var relevanta, vilket ökar validiteten. 

2.5 Databearbetning 

För att analysera resultaten har statistikprogrammet SPSS använts för att göra 

medelvärdestabeller. De olika svarsalternativen har varit kodade till olika värden. 

Svarsalternativet Inte alls viktigt, Inte särskilt viktigt, Ganska viktigt, Mycket viktigt har fått 

kodningen 1-4 i den skrivna ordningen. Ett medelvärde på 2,0 innebär således Inte särskilt 

viktigt och ett medelvärde på 4,0 innebär Mycket viktigt etc. Svarsalternativet Vet ej har 

registrerats som ett specifikt bortfall för att inte påverkar medelvärdet, men ändå visa hur 

många som inte förstod, eller ville besvara frågan. Vid Bakgrundsfrågorna har korstabeller, så 

kallade Crosstabs använts för att visa svarsfrekvens i antal och procent. Vid mätningarna för 

samtliga gymnasieelevers svar har medelvärdestester använts. Då medelvärdesskillnaderna 
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mellan två populationer undersökts, som YF- elever och HF- elever, har oberoende tester, så 

kallade Independent Sample T-test använts för att undersöka om skillnaderna är signifikanta 

eller ej mellan grupperna. Ett signifikanstest kan avgöra om skillnaderna beror på slump i 

urvalet, eller om den kan förväntas gå igenom i hela populationen. Om p-värdet är 0,050 eller 

mindre är skillnaden signifikant med 95 procents säkerhet. För att undersöka skillnader 

mellan två frågor, eller två byggstenar har parvisa tester, så kallade Paired- Sample T-test 

använts. 
84

 

2.5.1 Bakgrundsdata 

I en av bakgrundsfrågorna fick eleverna fylla i vilket slutbetyg de fick i grundskolan i ämnet 

historia.
 85

  Tabellen 1.1 nedan visar att eleverna generellt, enligt deras egen utsago, har fått ett 

relativt högt betyg i ämnet. Av de 133 elever (fem bortfall) som besvarade frågan har cirka 62 

procent fått ett högt betyg (VG eller MVG) i historia i grundskolan. 

Tabell 1.1 Elevers betyg 

Samtliga elever 
Vad fick du för betyg på högstadiet? 

Totalt IG G VG MVG 

  Antal 4 46 61 22 133 

Procent 3,0% 34,6% 45,9% 16,5% 100,0% 

 

De elever som deltog i undersökningen och som läser på ett HF-program har ett högre 

avgångsbetyg från grundskolan i ämnet historia än vad eleverna som läser YF- program har. 

Som tabellen 1.1 nedan visar är det relativt stor skillnad. Cirka 83 procent av HF-eleverna 

hade ett högt betyg (VG eller MVG) tillskillnad från YF- eleverna där cirka 40 procent har ett 

högt betyg. 
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Tabell 1.2  Elevernas historiebetyg i de olika programinriktningarna 

Betyg i de två grupperna 
Vad fick du för betyg på högstadiet? 

Totalt IG G VG MVG 

 YF- elever Antal 2 37 26 2 67 

Procent 3,0% 55,2% 38,8% 3,0% 100,0% 

HF- elever Antal 2 9 35 20 66 

Procent 3,0% 13,6% 53,0% 30,3% 100,0% 

       Totalt Antal 4 46 61 22 133 

Procent 3,0% 34,6% 45,9% 16,5% 100,0% 

 

Tabell 1.3 nedan visar att könsfördelningen var hyfsad jämn mellan de två 

programinriktningarna. YF- programmen hade dock något fler pojkar och HF-programmen 

hade något fler flickor. 

 
Tabell 1.3 Könsfördelning i de två programinriktningarna 

Könsskillnader 
Kön 

Totalt Pojkar Flickor 

 YF- elever Antal 45 27 72 

Procent 62,5% 37,5% 100,0% 

HF- elever Antal 27 39 66 

Procent 40,9% 59,1% 100,0% 

                 

Totalt 

Antal 72 66 138 

Procent 52,2% 47,8% 100,0% 
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3 Resultat 

I detta kapitel kommer undervisningens resultat att visas. Dels kommer alla elevers svar 

redovisas, men också likheter och skillnader mellan de olika programinriktningarna, elever 

med låga betyg och elever med höga betyg samt genusskillnader kommer att visas genom 

olika medelvärdestabeller där även signifikansskillnader kommer att påvisas. Resultaten visar 

varje byggsten för sig. 

3.1 Resultat för de olika byggstenarna 

Resultaten som kommer att redovisas i detta kapitel visar att de fyra byggstenarna 

historiebruk, referensram, begrepp och perspektiv samt metod får så lika medelvärdesresultat 

att det inte går att urskilja någon signifikant skillnad mellan de olika byggstenarna. Ett 

Cronbach's Alpha- test indikerar att de fyra byggstenarna 

är mått på samma sak då det finns en stark relation mellan faktorerna/byggstenarna.  Detta 

indikerar att byggstenarna har mätt samma sak.
86

  

Tabell 2 - Cronbach's Alpha 

Resultat Antal byggstenar 

0.919 4 

 

En faktoranalys som analyserar vilka enkätfrågor som respondenterna uppfattats höra ihop, 

visar att det finns fyra faktorer, då alla dessa faktorer har ett egenvärde över ett. Dessa fyra 

faktorer som visas i tabell 2.1 nedan visar dock att frågorna inte grupperar sig i de fyra 

byggstenskategorier som frågorna var ställda utefter. Eleverna uppfattar således inte att 

frågorna mäter de teoretiska begrepp ämnesplanen anger som viktiga för att utveckla elevers 

historiemedvetenhet.
87

 Tabell 2.1 nedan visar de så kallade faktorladdningarna – hur mycket 

olika variabler ”laddar” på olika faktorer. Ju högre laddning, desto mer förklaras variabeln av 

den bakomliggande faktorn. Laddningar över 0,3, vilket alla i faktoranalysen är över, räknas 

som höga.
88

 Faktoranalysen nedan visar således att det inte går att bevisa att eleverna tycker 

att exempelvis metod är viktigare än historiebruk då de helt enkelt inte uppfattat att frågorna 

handlar om att mäta de faktorerna. Resultatet nedan visar till stor grad att de frågor som är på 

samma enkätsida hamnar i samma faktor. Undantagen är några av de frågorna i kategorin 
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övrigt som hamnar i faktor fyra tillsammans om frågan att värdera olika berättande källor. Det 

går dock att se i faktor ett, två och tre att frågorna som är på samma enkätsida (se bilaga 1) 

grupperas i samma faktor.  

Tabell 2.1 Faktoranalys 

Samtliga enkätfrågor
89

 
Faktorer 

1 2 3 4 

Använda dig av historiska källor för att granska en historisk händelse?  0,62   

Förklara hur politiska partier använder sig av historia för att få ut sitt budskap?  0,63   

Värdera olika berättande källor som exempelvis dagstidningar för att värdera vilken som är 

mest trovärdig? 
   

0,53 

Analysera historiska orsaker och konsekvenser utifrån olika perspektiv. Exempelvis 

analysera kolonialismen ur ett europeiskt och ett afrikanskt perspektiv? 
 

0,80 
  

Plugga in historiekunskaper så att du klarar historieproven?    0,85 

Undersöka hur länder/regimer kan dölja eller utplåna valda delar av historien?  0,71   

Använda dig av dina kunskaper om en historisk händelse för att förklara en nutida händelse?  0,55   

Historiska händelser som du är personligt intresserad av som till exempel Andra 

Världskriget? 
 

0,45 
  

Hur du som människa använder dig av historia i vardagen? 0,66    

Hur historia skapas med hjälp av källor? 0,66    

Hur historiker/forskare använder sig av historia för att förklara dåtiden? 0,65    

Hur du genom att ha kunskaper i om Börskraschen i USA förstår hur en börskrasch skulle 

påverka exempelvis Sverige idag? 

0,64 
   

Hur människors levnadsvillkor kan förändras av samhällsförändringar genom att läsa om 

exempelvis den industriella revolutionen? 

0,69 
   

Hur demokratin utvecklades i Europa under 1900-talet genom att ha kunskap om antikens 

Grekland? 

0,62 
   

Tidsperioder som exempelvis antiken, medeltiden och industrialiseringen?   0,69  

Historiska händelsers orsaker och konsekvenser genom att exempelvis studera 

Versaillesfreden? 
  

0,57 
 

Historia för att historiekunskaper behövs för dina fortsatta studier?   0,73  

Fet förflutna genom att du till exempel har kunskaper om förintelsen?   0,72  

Hur ny historisk kunskap forskas fram?   0,65  

Historia för att historiekunskaper behövs för ditt framtida yrke?    0,71 

 

Enligt min mening går detta att tolka som att eleverna ansett att frågorna handlade om samma 

sak, nämligen historia, och att de därför svarat ungefär samma på varje enkätsida, med några 

få frågor som undantag. Detta indikerar att eleverna uppfattar att frågorna handlar om att mäta 
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historia, och att de inte uppfattar de olika teoretiska delarna (byggstenarna) av 

historieundervisningen som ämnesplanen visar på. För att redogöra detta tydligare kommer 

varje teoretisk byggsten att redovisas för sig, för att visa hur lika eleverna värderar dessa, och 

hur de inte ser någon signifikant skillnad emellan dem. Det finns dock skillnader mellan vad 

olika elevgrupper anser om frågorna och de olika kategorierna, vilket också kommer att 

redovisas här. 

3.1.1 Resultat för historiebruk 

De fyra frågor som hade till uppgift att mäta byggstenen historiebruk, visar samtliga liknande 

resultat. På ett medelvärde mellan 1-4 där 1 motsvarar svarsalternativet inte alls viktigt, 2 

motsvarar inte särskilt viktigt, 3 motsvarar ganska viktigt och 4 motsvarar mycket viktigt får 

byggstenen historiebruk ett medelvärde på cirka 2,9. Det är alltså närmast svarsalternativet 

ganska viktigt. Som tabell 2.2 nedan visar får samtliga fyra frågor väldigt liknande 

medelvärde. I ett Paired- Sample T-test mellan den fråga som fick lägst medelvärde (2,66) 

och den som fick högst medelvärde (2,99) råder det ingen signifikant skillnad (t= -0,798, df= 

117, p= 0,427).
90

 Detta innebär således att det inte går att urskilja några signifikanta skillnader 

mellan de andra frågorna heller då de har ännu mindre skillnader mellan sina respektive 

medelvärden. Detta innebär att det statistiskt inte går att bevisa att det finns några skillnader 

mellan hur viktigt eleverna anser att varje fråga inom byggstenen är. Då medelvärdet på dessa 

fyra hamnar på cirka 2,9 vilket är nära svarsalternativet ganska viktigt tolkar jag resultat som 

att eleverna anser att det är ganska viktigt att utveckla sin förmåga/kunskap/förståelse i 

historiebruk. 

Tabell 2.2 - Historiebruk 

Frågor: Antal Medelvärde: Vet ej: 

Förklara hur politiska partier använder sig av historia för att få ut 

sitt budskap? 

127 2,66 11 

Undersöka hur länder/regimer kan dölja eller utplåna valda delar av 

historien? 

128 2,99 10 

Hur du som människa använder dig av historia i vardagen? 128 2,79 7 

Hur historiker/forskare använder sig av historia för att förklara 

dåtiden? 

128 2,98 6 

Gemensamma medelvärdet: 2,86 

 

                                                 
90

 Är p= 0,05 eller lägre råder det signifikans med 95 procents säkerhet då denna undersökning har det allmänt 

vedertagna p<0,05 som signifikansnivå.  



 

33 

 

Resultaten visar dock att eleverna i de två programinriktningarna anser att historiebruk är 

olika viktigt. Tabell 2.3 nedan visar att elever som läser HF-program generellt anser att 

förmåga/kunskap/förståelse i historiebruk är viktigare än vad eleverna som läser YF- program 

gör. På samtliga frågor råder det en signifikant skillnad mellan de två programinriktningarna. 

Resultaten visar således entydigt att elever som läser på HF-program anser att historiebruk är 

viktigare än vad elever som läser YF- program anser.  

Tabell 2.3 – Programskillnader historiebruksfrågorna 

 

 Fråga Program Antal Medelvärde Signifikans 

Förklara hur politiska partier använder sig av    

historia för att få ut sitt budskap? 

YF 64 2.42 (t= -3,609, df= 125, p= 0,000) 

HF 63 2.90  

Undersöka hur länder/regimer kan dölja eller 

utplåna valda delar av historien? 

YF 66 2.77 (t= 3,206, df= 126, p= 0,002) 

HF 62 3.22  

Hur du som människa använder dig av historia i 

vardagen? 

YF 65 2.46 (t= -4,690, df= 126, p= 0,000) 

HF 63 3.12  

Hur historiker/forskare använder sig av   historia 

för att förklara dåtiden? 

YF 68 2.80 (t= 2,889,df= 126, p=0,005) 

HF 60 3.18  

 

Det går även att se signifikanta skillnaderna i tabell 2.4 nedan då historiebrukets medelvärde 

för de två sammantaget skiljer sig. En slutsats som kan dras är att YF- elever anser att 

historiebruk är mindre viktigt än HF-elever, men att båda grupperna ligger över 2,5 vilket kan 

tolkas att ingen av de två grupperna tycker att det är oviktigt. 

Tabell 2.4 - Programskillnader historiebruk 

 
Program Antal Medelvärde Signifikans 

Historiebruk YF 55 2,58 (t= 5,461, df= 166, p= 0,000) 

HF 53 3,16  

En intressant aspekt att lyfta fram är att resultatskillnaderna mellan de två grupperna rörande 

historiebruk är väldigt lika de som skiljer sig mellan elever med lågt betyg (IG och G) mot de 

elever som har ett högt betyg (VG och MVG). Som tabell 2.5 nedan visar råder det en 

signifikant skillnad även mellan dessa grupper. Då de elever som läser YF- program generellt 
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har lägre genomsnittsbetyg (se tabell 1.1) än elever som läser HF-program kan det lika gärna 

var det som påverkar hur viktigt eleverna anser att historiebruk är. 

 
Tabell 2.5 Betygsskillnader historiebruk 

 
Betygskillnad Antal Medelvärde Signifikans 

Historiebruk Lågt betyg 39 2,60 (t= -3,403, df= 101, p= 0,001) 

Högt betyg 64 3,02  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att eleverna överlag anser att det är ganska viktigt att 

utveckla sina förmågor/kunskaper/förståelse i historiebruk. Det går inte att urskilja att någon 

av de fyra frågorna är viktigare än andra, då det ej går att påvisa någon signifikant skillnad. 

Det finns dock en signifikant skillnad mellan vad YF- elever och HF- elever anser på samtliga 

frågor. HF-eleverna anser att varje fråga rörande byggstenen historiebruk är viktigare än vad 

YF- eleverna anser. Samma sak gäller mellan elever som har ett högt betyg och elever som 

har ett lågt betyg.  

3.1.2 Resultat för referensram 

Referensram är den byggsten som efter metod får högst medelvärde. De fyra frågorna har ett 

gemensamt medelvärde på 3,1 vilket ligger precis över svarsalternativet ganska viktigt. Det 

finns dock ingen signifikant skillnad mellan referensram och någon av de andra byggstenarna.  

Referensram kan därmed inte bevisas vara viktigare än någon annan. Som tabellen 2.1 nedan 

visar får även de fyra frågorna som mäter referensramen likvärdiga medelvärden och det går 

heller inte där att urskilja någon signifikant skillnad (t= 2,516, df= 114, p = 0,13) mellan 

lägsta medelvärde (3,04) och högsta medelvärde (3,25) i ett Paired- Samples T- test. Generellt 

anser således gymnasieelever i årskurs ett att det är ganska viktigt att utveckla sin 

förmåga/förståelse/kunskap i referensram. 
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Tabell 3 - Referensram 

 Frågor Antal Medelvärde: Vet ej: 

Använda dig av dina kunskaper om en historisk händelse för att 

förklara en nutida händelse? 

131 3,06 6 

Hur du genom att ha kunskaper i om Börskraschen i USA förstår hur 

en börskrasch skulle påverka exempelvis Sverige idag? 

123 3,09 12 

Hur demokratin utvecklades i Europa under 1900-talet genom att ha 

kunskap om antikens Grekland? 

121 3,04 14 

Det förflutna genom att du till exempel har kunskaper om 

förintelsen? 

124 3,25 6 

Gemensamma medelvärdet: 3,13 
 

Undersökningens resultat visar att det även på frågorna kring referensram finns skillnader 

mellan de två programinriktningarna. Tabell 3.1 visar nedan att det råder en signifikant 

skillnad på alla frågor utom på frågan "Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att 

utveckla din förståelse för hur du genom att ha kunskaper i om Börskraschen i USA förstår 

hur en börskrasch skulle påverka exempelvis Sverige idag?". På den frågan går det inte att 

statistiskt bevisa att det finns några skillnader mellan grupperna. På övriga tre frågor anser 

HF- eleverna att de frågorna är viktigare än vad YF- eleverna gör.  

Tabell 3.1 Programskillnader på samtliga referensramsfrågor 

 

 

 Frågor Program Antal Medelvärde Signifikans 

Använda dig av dina kunskaper om en 

historisk händelse för att förklara en nutida 

händelse? 

YF 67 2,81 (t= -3,504, df= 129, p= 

0,001) 

 

HF 

 

64 

 

3,31 

 

 

Hur du genom att ha kunskaper i om 

Börskraschen i USA förstår hur en börskrasch 

skulle påverka exempelvis Sverige idag? 

YF 63 2,97 (t= -1,529, df= 121, p= 

0,129) 

 

HF 

 

60 

 

3,22 

 

 

Hur demokratin utvecklades i Europa under 

1900-talet genom att ha kunskap om antikens 

Grekland? 

YF 61 2,75 (t= -4,194, df= 119, p= 

0,000) 

HF 60 3,33  

 

Det förflutna genom att du till exempel har 

kunskaper om förintelsen? 

YF 64 2,98 (t= -3,974, df= 122, p= 

0,000) 

HF 60 3,53  
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Resultaten visar att det även är signifikanta skillnader (t= -4,326, df 105, p= 0,000) mellan de 

två programinriktningarna då samtliga frågors medelvärden jämförs. Tabellen 3.2 nedan visar 

att YF-elevernas svar har ett medelvärde på cirka 2,9 vilket motsvarar svarsalternativet 

ganska viktigt. HF- eleverna värderar det högre med ett medelvärde på cirka 3,4 vilket ligger 

mellan svarsalternativet ganska viktigt och mycket viktigt. Det är således en relativt stor 

skillnad mellan vad de två grupperna anser om byggstenen referensram. YF- eleverna anser 

dock inte att den är oviktig. Hos HF- eleverna är referensram den byggsten som får högst 

medelvärde, vilket kan tyda på att det är den kategorin som eleverna anser är den viktigaste 

byggstenen. 

Tabell 3.2  Programskillnader referensram 

 
Program Antal Medelvärde Signifikans 

Referensram YF 54 2,89 (t= -4,326, df 105, p= 0,000) 

HF 53 3,38  

 

Liksom på Historiebruk är det även på Referensram signifikanta skillnader (t= -4,812, df= 

100, p= 0,000) mellan elever som har ett högt betyg och elever som har ett lågt betyg. Tabell 

3.3 visar att skillnaderna är väldigt lika de som råder mellan de två programinriktningarna. 

Även här kan alltså elevens betyg spela en stor roll för hur viktigt de anser att byggstenen 

Referensram är. 

 
Tabell 3.3 Betygsskillnader referensram 

 
Betygskillnad Antal Medelvärde Signifikans 

Referensram Lågt betyg 35 2,76 (t= -4,812, df= 100, p= 0,000) 

Högt betyg 67 3,34  

 

Sammanfattningsvis är resultaten för Referensram lika de som är för historiebruk.  Det råder 

inga signifikanta skillnader mellan de fyra frågorna som mäter referensram. Det gemensamma 

medelvärdet 3,1 visar att gymnasieeleverna anser att det är ganska viktigt att utveckla sin 

referensram. De som läser YF- program anser att det är mindre viktigt än HF-elever som ger 

Referensram högst medelvärde av samtliga byggstenar. De med högt betyg anser att det är 

viktigare att utveckla sin Referensram än vad de med lågt betyg anser. 
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3.1.3 Resultat för begrepp och perspektiv 

De fyra frågor som mäter begrepp och perspektiv visar medelvärden som är snarlika. Ett 

Paired- Sample T- test visar återigen att det inte finns någon signifikant skillnad (t= 1,828, 

df= 119, p= 0,070) mellan de två frågorna där medelvärdet är som lägst (2,89) och där det är 

som högst (3,03) och därmed är det inte någon skillnad mellan de andra frågorna heller. 

Resultatet visar således att det inte går att urskilja att en fråga är viktigare än en annan. Tabell 

4 nedan visar att det gemensamma medelvärdet är cirka 2,9. Liksom de två andra 

byggstenarna anser således gymnasieeleverna att Begrepp och perspektiv är ganska viktigt, då 

det är det svarsalternativ som ligger närmast 2,9. 

 

Tabell 4 - Begrepp och perspektiv 

Frågor: Antal Medelvärde Vet ej: 

Analysera historiska orsaker och konsekvenser utifrån olika perspektiv. 

Exempelvis analysera kolonialismen ur ett europeiskt och ett afrikanskt 

perspektiv? 

126 3,03 12 

Hur människors levnadsvillkor kan förändras av samhällsförändringar genom 

att läsa om exempelvis den industriella revolutionen? 

128 3,02 7 

Tidsperioder som exempelvis antiken, medeltiden och industrialiseringen? 129 2,89 4 

Historiska händelsers orsaker och konsekvenser genom att exempelvis studera 

Versaillesfreden? 

123 2,76 10 

Gemensamma medelvärdet: 2,93 

 

Resultaten i tabell 4.1 nedan visar att det även skiljer sig på frågorna kring begrepp och 

perspektiv när det gäller de två programinriktningarna. Det råder signifikanta skillnader 

mellan de två grupperna på samtliga frågor i tabellen nedan.  På samtliga frågor anser HF- 

eleverna att de frågorna är viktigare än vad YF- eleverna anser. 
 

  



 

38 

 

Tabell 4.1 Resultatskillnader på samtliga begrepps- och perspektivfrågor 

 

Fråga Program Antal Medelvärde Signifikans 

Analysera historiska orsaker och 

konsekvenser utifrån olika 

perspektiv. Exempelvis analysera 

kolonialismen ur ett europeiskt och 

ett afrikanskt perspektiv? 

YF 65 2,69 (t= -4,658, df= 124, p= 0,000) 

 

 

HF 

 

 

61 

 

 

3,39 

 

Hur människors levnadsvillkor kan 

förändras av samhällsförändringar 

genom att läsa om exempelvis den 

industriella revolutionen? 

YF 66 2,62 (t= -4658, df= 126, p= 0,000) 

HF 62 3,45  

Tidsperioder som exempelvis 

antiken, medeltiden och 

industrialiseringen? 

YF 64 2,70 (t= 2,516, df= 127, p=0,013) 

HF 65 3,06  

Historiska händelsers orsaker och 

konsekvenser genom att exempelvis 

studera Versaillesfreden? 

YF 60 2,38 (t= -5,532, df= 121, p= 0,000) 

HF 63 3,13  

 

Resultaten visar att det är signifikanta skillnader mellan de två programinriktningarna då 

samtliga frågors medelvärden jämförs. Tabell 4.2 nedan visar att YF- elevernas svar på 

begrepps- och perspektivfrågorna har ett medelvärde på cirka 2,6, vilket hamnar emellan 

svarsalternativen inte särskilt viktigt och ganska viktigt. Detta är relativt mycket lägre än HF- 

eleverna som har ett medelvärde på 3,3 där fyra som sagt är max och motsvarar stämmer 

mycket bra. Beträffande byggstenen begrepp och perspektiv råder det således en relativt stor 

skillnad mellan de två programinriktningarna. 
 

Tabell 4.2 programskillnader  

 
Program Antal Medelvärde Signifikans 

Begrepp och 

perspektiv 

YF 55 2,57 (t= - 6,947, df= 109, p= 0,000) 

HF 56 3,30  

 

Det råder också en signifikant skillnad(t= -4,423, df= 104, t= 0,000) mellan de elever som hade 

ett högt betyg i grundskolan mot de elever som hade ett lågt betyg. Tabell 4.3 nedan visar att 

de med lågt betyg anser att begrepp och perspektiv är någonstans emellan inte särskilt viktigt 

och ganska viktigt och de som har ett högt betyg anser att det är lite viktigare än ganska 

viktigt då de har ett medelvärde på cirka 3,2.  
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Tabell 4.3 Betygsskillnader referensram 

 
Betygskillnad Antal Medelvärde Signifikans 

Begrepp& perspektiv Lågt betyg 38 2,61 (t= -4,423, df= 104, t= 0,000) 

Högt betyg 68 3,15  

Sammanfattningsvis är byggstenen begrepp och perspektiv även den, liksom de två 

ovanstående, ganska viktig för gymnasieeleverna då det gemensamma medelvärdet är 2,9. Det 

finns inte heller här några signifikanta skillnader mellan de fyra frågorna som mäter begrepp 

och perspektiv. Även på denna byggsten råder det signifikanta skillnader mellan såväl 

programinriktningarna som för betygsgrupperna. De som läser på ett HF-program anser 

således att begrepp och perspektiv är viktigare än vad eleverna som läser på YF- program gör. 

 

3.1.4 Resultat för metod 

De fyra frågor som mäter metod fick snarlika resultat. Ett paired- Sample T test visar även här 

att det inte finns någon signifikant skillnad (t= -0,620, df= 120, p= 0,537) mellan den frågan 

med lägst medelvärde (2,79) och den med högst medelvärde (2,98) och därmed inte mellan 

någon av de andra frågorna heller. Tabell 5 nedan visar att gymnasieeleverna anser att 

byggstenen metod är ganska viktigt då de fyra frågorna får ett gemensamt medelvärde cirka 

2,9.  

Tabell 5 - Metod 

Frågor: Antal Medelvärde Vet ej: 

Använda dig av historiska källor för att granska en historisk 

händelse? 

132 2,88 6 

Värdera olika berättande källor som exempelvis dagstidningar för att 

värdera vilken som är mest trovärdig? 

131 2,86 7 

Hur historia skapas med hjälp av källor? 127 2,78 7 

Hur ny historisk kunskap forskas fram? 126 2,98 7 

Det gemensamma medelvärdet: 2,88 

Precis som de andra byggstenarna ovan skiljer det sig även på metodfrågorna mellan de båda 

elevgrupperna. På tabell 5.1 nedan går det att se att det vid samtliga fyra frågor är signifikanta 

skillnader, och HF-elevernas samtliga svar har även på metodfrågorna högre medelvärde.  
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Tabell 5.1 Resultatskillnader på samtliga metodfrågor. 

 

Liksom de övriga tre byggstenarna är det en signifikant skillnad (t= -5,319, df= 111, p= 

0,000) mellan de två programinriktningarna när samtliga frågors medelvärden jämförs. Tabell 

5.2  visar att YF- elevernas medelvärde är cirka 2,7 och HF-elevernas är 3,2. YF- eleverna 

anser således att metod är något mindre viktigt än ganska viktigt och HF-eleverna anser att det 

är något viktigare än ganska viktigt.  

Tabell 5.2 programskillnader 

 

 

Resultaten visar att det är signifikanta skillnader mellan de två programinriktningarna då 

samtliga frågors medelvärden jämförs. Tabell 5.3 visar att medelvärdena skiljer sig något 

mellan de elever som har ett lågt betyg (cirka 2,7) och de elever som har ett högt betyg (cirka 

3). Det är en signifikant skillnad (t= -2, 513, df= 106, p= 0,013) mellan betygsgrupperna. Det 

går således att statistiskt bevisa att de medelvärdesskillnaderna som visas i tabell 5.3 är reella.  

  

 

Fråga Program Antal Medelvärde Signifikans 

Använda dig av historiska källor för att 

granska en historisk händelse? 

YF 68 2,62 (t= -4,141, df= 130, p= 

0,000 

HF 64 3,16  

Värdera olika berättande källor som 

exempelvis dagstidningar för att värdera 

vilken som är mest trovärdig? 

YF 69 2,59 (t= -3,946, df= 129, p= 

0,000 

HF 62 3,16  

Hur historia skapas med hjälp av källor? YF 66 2,56 (t= -3,353, df= 129, p= 

0,001) 

HF 61 3,02  

Hur ny historisk kunskap forskas fram? YF 63 2,76 (t= -3,072, df= 124, p= 

0,003) 

HF 63 3,21  

 Program Antal Medelvärde Signifikans 

Metod YF 58 2,66 (t= -5,319, df= 111, p= 0,000) 

HF 55 3,18  
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Tabell 5.3 Betygsskillnader metod 

 Betygskillnad Antal Medelvärde Signifikans 

Metod Lågt betyg 40 2,74 (t= -2, 513, df= 106, p= 0,013) 

Högt betyg 68 3,03  

 

Sammanfattningsvis är den fjärde och sista byggstenen även den ganska viktig för 

gymnasieeleverna då det gemensamma medelvärdet för de fyra frågorna om metod är cirka 

2,9, vilket motsvarar svarsalternativet ganska viktigt. Likt de andra byggstenarna finns det 

ingen signifikant skillnad mellan de fyra frågorna. Det finns dock signifikanta skillnader 

mellan de båda programgrupperna, där återigen HF-eleverna anser att metod är viktigare än 

vad YF- eleverna gör.  

 

Trots att det inte finns några signifikanta skillnader mellan de fyra frågorna inom varje 

byggsten eller mellan de olika byggstenarna går det att se att det finns skillnader mellan två 

specifika byggstensfrågor. Frågan " Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att 

utveckla din förmåga att förklara hur politiska partier använder sig av historia för att få ut sitt 

budskap?" var den fråga som hade lägst medelvärde (2,66). Den fråga som hade högst 

medelvärde (3,25) bland byggstensfrågorna var " Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 

för att utveckla dina kunskaper om det förflutna genom att du till exempel har kunskaper om 

förintelsen?" Mellan dessa två frågor finns det en signifikant skillnad (t= -6,360, df= 114, p= 

0,000) Eleverna ansåg således att det är viktigare att utveckla sina kunskaper om det förflutna 

än att utveckla sin förmåga att förklara hur politiska partier brukar historia. 

3.2 Resultat för kategorin övrigt 

För att jämföra om eleverna ansåg om det fanns fler aspekter som var viktiga än de som 

ämnesplansanalysen framhöll ställdes även frågor vars uppgift inte var att mäta samma sak, 

utan fyra helt olika frågor. I tabell 6 nedan går det att se att svaren varierar relativt mycket och 

frågan "Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förmåga att plugga in 

historiekunskaper så att du klarar historieproven?" var den frågan som ansågs vara viktigast 

med att läsa kursen Historia 1. Den frågan fick ett medelvärde på 3,5, vilket motsvarar 

någonstans mellan ganska viktigt och mycket viktigt. Generellt anser således gymnasielever i 

Värmland att det viktigaste med att läsa kursen Historia 1 är att eleven ska klara 

historieproven. Det minst viktiga med att läsa kursen Historia 1 är att historiekunskaper 
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behövs för elevens framtida yrke som fick ett medelvärde på cirka 2,8 vilket motsvarar att det 

är något mindre viktigt än ganska viktigt. 

Tabell 6 Resultat för kategorin övrigt 

Fråga Antal Medelvärde Vet ej 

Plugga in historiekunskaper så att du klarar historieproven? 134 3,53 4 

Historiska händelser som du är personligt intresserad av som till exempel 

Andra Världskriget? 

132 3,37 3 

Historia för att historiekunskaper behövs för dina fortsatta studier? 124 3,10 7 

Historia för att historiekunskaper behövs för ditt framtida yrke? 128 2,76 6 

 

När det gäller skillnaderna mellan HF-elever och YF- elever visar tabell 6.1 att det finns 

signifikanta skillnader mellan dessa två grupper på samtliga frågor förutom "Hur viktigt är det 

att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förmåga att plugga in historiekunskaper". På de 

övriga tre frågorna anser HF-eleverna att det är viktigare än vad YF- eleverna anser. Detta är 

inte så förvånande då de som läser YF- program räknar med att jobba inom det yrket de 

studerar till och att det yrket sällan kräver några extrakunskaper inom historieämnet. HF-

elever däremot läser ett program där de ska studera vidare och kanske ska läsa historia, eller 

behöver ett högt betyg för att komma in på högskoleprogrammet, vilket senare ska ge dem ett 

yrke. En intressant aspekt att lyfta fram är att båda programgrupperna visar sig ha ett intresse 

av att läsa historia för att de har ett personligt intresse för exempelvis en historisk epok. 

Tabell 6.1 Resultatskillnader på samtliga frågor i kategorin övrigt 

 

 Fråga Program Antal Medelvärde Signifikans 

Plugga in historiekunskaper så att du klarar 

historieproven? 

YF 69 3,48 (t= -,733, df= 132, p= 

0,465) 

HF 65 3,58  

Historiska händelser som du är personligt 

intresserad av som till exempel Andra 

Världskriget? 

YF 69 3,16 (t= - 3,678, df= 122, p= 

0,004) 

HF 63 3,60  

Historia för att historiekunskaper behövs för 

dina fortsatta studier? 

YF 60 2,87 (t= - 2,978, df= 122, p= 

0,004) 

HF 64 3,31  

Historia för att historiekunskaper behövs för 

ditt framtida yrke? 

YF 65 2,45 (t= -3,754, df= 126, p= 

0,000) 

HF 63 3,08  
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Då de fyra frågorna på kategorin övrigt inte hade till uppgift att mäta samma sak, är det ingen 

mening att visa vad det gemensamma medelvärdet är. De fyra frågorna i kategorin ska 

jämföras var för sig, då de till skillnad från frågorna till grundstenarna inte hade som avsikt att 

ge en gemensam bild för en kategori. I tabell 6.2 visas skillnaderna på varje fråga i kategorin 

övrigt och jämförs mellan elever som har ett högt betyg och elever som har ett lågt betyg. På 

frågorna "Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förmåga att ”Plugga 

in historiekunskaper så att du klarar historieproven?" samt "Hur viktigt är det att läsa kursen 

Historia 1 för att utveckla din förståelse för historiska händelser som du är personligt 

intresserad av som till exempel Andra Världskriget?" råder det en signifikant skillnad (t= -

2,021, df= 127, p= 0,045), (t= -3,023, df= 125, p= 0,003) mellan de två betygsgrupperna. I de 

två övriga frågorna går det därmed inte påvisa någon statistisk skillnad. Elevernas betyg 

spelar alltså mindre roll i de två frågorna. 

Tabell 6.2 Betygskillnader kategorin övrigt 

 
Betygskillnad Antal Medelvärde Signifikans 

Plugga in historiekunskaper så att du klarar 

historieproven? 

Lågt betyg 48 3,40 (t= -2,021, df= 127, 

p= 0,045) 

Högt betyg 81 3,68  

Historiska händelser som du är personligt 

intresserad av som till exempel Andra 

Världskriget? 

Lågt betyg 48 3,17 (t= -3,023, df= 125, 

p= 0,003) 

Högt betyg 79 3,54  

Historia för att historiekunskaper behövs för 

dina fortsatta studier? 

Lågt betyg 44 2,93 (t= -1,883, df= 117, 

p= 0,069) 

Högt betyg 75 3,23  

Historia för att historiekunskaper behövs för 

ditt framtida yrke? 

Lågt betyg 49 2,63 (t= -1,434, df= 121, 

p= 0,154) 

Högt betyg 74 2,89  

 

Sammanfattningsvis visar kategorin övrigt att det även finns andra aspekter inom 

historieämnet, förutom grundstenarna som är ganska viktiga och även viktigare än så. Det 

viktigaste anser eleverna är att utveckla sin förmåga att plugga in historiekunskaper för att 

klara historieproven. HF- eleverna anser att det är viktigt och deras medelvärde visar hela 3,7 

vilket är nära svarsalternativet mycket viktigt.  Att ha historiekunskaper för att det behövs för 

elevens framtida yrke är något mindre viktigt än ganska viktigt. 
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3.3 Resultat för genusskillnader 

Trots att det inte ingår i frågeställningarna om genusskillnader, visar dock tabell 7 att det 

råder sådana skillnader i den här undersökningen, vilket måste vägas in i undersökningen. På 

samtliga byggstenar finns det en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor. Flickorna 

värderar samtliga byggstenar högre än vad pojkarna gör. Medelvärdena är annars överlag 

liknande de andra grupperingarnas (program och betygsgrupperna) och strax under eller strax 

över 3,0 vilket innebär ganska viktigt, där det dock som sagt är en skillnad mellan pojkar och 

flickor. 

Tabell 7 - Byggstenarnas genusskillnader. 

 Kön Antal Medelvärde Signifikans 

Historiebruk Pojkar 52 2,65 (t= -3,534, df= 106, p= 0,001) 

Flickor 56 3,06  

Referensram Pojkar 57 2,94 (t= -3,449, df= 105, p= 0,001) 

Flickor 50 3,35  

Begrepp Pojkar 59 2,75 (t= -3,409, df= 109, p= 0,001)  

Flickor 52 3,16  

Metod Pojkar 58 2,74 (t= 3,380, df= 111, p= 0,001)  

Flickor 55 3,09  

 

På kategorin övrigt visar tabell 7.1 att det inte finns några signifikanta skillnader mellan de 

två könen på tre av fyra frågor i kategorin. Flickor anser dock i högre utsträckning att det är 

viktigare med historiekunskaper för de framtida studierna än vad pojkar anser. Trots att 

medelvärdena är något högre hos flickornas svar, går det inte att statistiskt bevisa de övriga 

skillnaderna. 
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Tabell 7.1 – Genusskillnader kategorin övrigt 

 

 Frågor Kön Antal Medelvärde Signifikans 

Plugga in historiekunskaper så att du klarar 

historieproven? 

Pojkar 70 3,40 (t= -1,894, df= 132, p= 0,060) 

 

Flickor 

 

64 

 

3,67 

 

Historiska händelser som du är personligt 

intresserad av som till exempel Andra 

Världskriget? 

Pojkar 69 3,39 (t= 0,332, df= 130, p= 0,740) 

 

Flickor 

 

63 

 

3,35 

 

Historia för att historiekunskaper behövs för 

dina fortsatta studier? 

Pojkar 64 2,92 (t= -2,385, df= 122, p= 0,019) 

 

Flickor 

 

60 

 

3,28 

 

Historia för att historiekunskaper behövs för 

ditt framtida yrke? 

Pojkar 67 2,69 (t= -0,842, df= 126, p= 0,401) 

 

Flickor 

 

61 

 

2,84 
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4 Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att analysera vad elever anser är viktigt med att läsa i 

skolämnet historia. För att undersöka detta deltog sammanlagt 138 gymnasielever från sex 

olika gymnasieprogram som alla besvarade varsin enkät. Med ett kritiskt förhållningssätt är 

det för få respondenter för att kunna dra några generella slutsatser, då det stickprov som har 

gjorts har varit för litet och resultaten endast kan ge olika indikationer.   

För att kunna besvara vad eleverna anser är viktigt med att läsa kursen Historia 1 och om det 

överensstämmer med vad skolverket anger är viktigt i kursens ämnesplan analyserade jag 

skolverkets kurs- och ämnesplan. I den analysen kom jag fram till att det som skolverket anser 

är det främsta syftet med att elever i grundskolans senare år och gymnasieskolan är för att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande. Genom att analysera kurs- och 

ämnesplanen utifrån två didaktiska traditioner kom jag fram till att ämnesplanen är en mix av 

den tyskinspirerade historiedidaktiken och den anglosaxiska. För att eleverna ska utveckla sitt 

historiemedvetande krävs olika kunskaper och förmågor, något som jag kallat för byggstenar. 

Dessa fyra byggstenar är historiebruk och referensram som främst har sitt ursprung i den 

tyskinspirerade historiedidaktiken samt metod och begrepp och perspektiv som främst har sitt 

ursprung i den anglosaxiska historiedidaktiken. Huvudfrågan jag ville ha svar på i den här 

uppsatsen var vad gymnasielever anser är viktigt med att läsa kursen Historia 1 i gymnasiet. 

Jag ville således undersöka om eleverna ansåg att de teoretiska byggstenarna var viktiga 

och/eller om det fanns andra faktorer som ansågs vara viktiga. Faktoranalysen i den här 

undersökningen visar dock att eleverna inte uppfattar dessa byggstensfaktorer. De ser fyra 

olika faktorer där frågorna som är på samma enkätsida till stor del hamnar i samma faktor. 

Undantaget är några av frågorna i kategorin övrigt som hamnar i en egen faktor. En orsak till 

detta kan ha varit enkätens frågor som inte varit tillräckligt tydliga och eleverna därför inte 

uppfattat dem på de sätt som de var tänkta. En annan orsak kan ha varit att eleverna uppfattat 

enkäten som lång och tråkig vilket gjorde att de endast kryssade i samma svarsalternativ på 

samtliga frågor för det gick snabbast, utan att egentligen ha läst frågorna. En annan och mer 

intressant orsak kan vara att eleverna är ovetande om dessa teoretiska byggstenar och anser att 

alla frågor mäter samma sak, nämligen historia. Detta resulterar således i att jag med denna 

uppsats inte kan visa specifikt vad eleverna anser är viktigt att läsa med historia inom de fyra 

byggstenarna. Detta är dock ett resultat i sig, och diskuteras vidare nedan. 

Faktoranalysen, Cronbach's Alpha och de olika medelvärdestesterna indikerar samtliga att jag 

inte kan påvisa att eleverna ansåg att någon byggsten var viktigare än någon annan, vilket 
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också kan ge indikationer på att eleverna var ovetande om dessa byggstenar. Faktoranalysen 

visar att de fyra byggstenarna inte var de som bäst representerade klustret bland frågorna. Den 

visar att de klumpat ihop sig till fyra andra faktorer och inte de fyra byggstenar (+ kategorin 

övrigt) som var tanken. Detta kan som sagt bero på enkätens frågor, men det kan enligt min 

mening även ge indikationer på att eleverna inte uppfattade den uppdelning som jag 

analyserat att skolverket och historiedidaktiker har. De kunskaper och förmågor som 

skolverket delat upp i byggstenarna historiebruk, referensram, metod samt begrepp och 

perspektiv ser eleverna enligt den här undersökningen som samma sak, nämligen historia. 

Detta kan som sagt bero på att eleverna är ovetande om denna uppdelning och att de även är 

ovetande om vad skolverket menar att syftet med att läsa historia är. Som jag tidigare skrev 

resulterar detta i att denna undersökning inte kan visa specifikt vad eleverna anser är viktigt 

att läsa med historia inom de fyra byggstenarna. Det går dock att se en generell bild. Det går 

enligt min mening att se indikationer på att eleverna anser att det är ganska viktigt att utveckla 

sitt historiemedvetande genom att utveckla sin förmåga/förståelse/kunskap i de fyra 

byggstenarna utan att de vet om att det är just det som de utvecklar. Det som 

kursplansförfattare skriver ut som ämnets syfte kanske eleverna därmed utvecklar, utan att de 

vet om det. Detta kan bero på att det som skrivs ner i teorin i ämnesplaner, inte begripliggörs i 

praktiken i skolan. Detta är förmodligen inte ovanligt problem bland teoretiska skolämnen, 

trots att de flesta förmodligen förstår att ämnesplaner måste konkretiseras för eleverna så de 

förstår varför de egentligen läser ämnet. Den här undersökningen visar därmed indikationer på 

att elever till viss del överensstämmer med vad skolverket anser vara viktigt med att läsa 

historia, men att de inte ser historieämnets uppdelning i byggstenar som skolverket gör. Som 

jag ser är det både skolverkets och elevernas eget ansvar att konkretisera skolverkets 

ämnesplaner, men framförallt är det en annan viktig yrkesgrupp som ska göra detta för 

eleverna, nämligen lärarna. En skicklig lärare kan använda sig av historieämnets ämnesplan 

och bedriva undervisning utifrån den på ett sätt som gör att eleverna förstår vilken byggsten 

de utvecklar sin förmåga/förståelse/kunskap i, och till vilket syfte. Läraren kan således 

fungera som en brygga mellan den teoretiska världen (skolverk, historiedidaktiker) och den 

praktiska världen (skolan). En viktig aspekt att lyfta fram i den här undersökningen är dock att 

cirka hälften av eleverna inte har läst kursen Historia 1 än och att cirka hälften av dem endast 

läst kursen några månader. Historielärarna har således inte haft så stor möjlighet att 

konkretisera historieämnets syfte utifrån ämnesplanen för eleverna som deltagit i 

undersökningen. Detta påverkar givetvis den här undersökningen. Det vore därför intressant 
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att göra en ny undersökning om några år, med elever som läst färdigt kursen Historia 1, något 

som ännu inte är möjligt. 

Trots att jag i den här undersökningen inte specifikt kan säga vad det är eleverna tycker är 

viktigt kring de olika teoretiska byggstenarna är den här undersökningens, enligt min mening, 

viktigaste resultat att eleverna generellt tycker att historia är ganska viktigt. Uppsatsen främsta 

styrka är att enkätfrågorna har visat sig mäta vad eleverna anser om historia och där är 

resultaten entydiga. Samtliga byggstenar fick ett medelvärde på cirka tre på en 1-4- skala 

vilket indikerar detta. Cronbach's Alpha-testet visar att de fyra byggstenarna har mätt samma 

sak, nämligen vad eleverna anser är viktigt med att läsa historia. Medelvärdesresultaten för 

samtliga elever visar att eleverna överlag anser att historia är ganska viktigt, vilket givetvis är 

positivt ur en historielärares perspektiv. Detta stämmer också väl in med skolverkets 

nationella utredning från 2003(NU-03). I den studien konstateras det att elever i grundskolan 

överlag uppskattar ämnet historia. Det är det samhällsorienterade ämne som är populärast. 

Drygt 76 procent av eleverna svarade att det stämde ganska bra eller mycket bra att historia 

intresserar dem.
91

 Det som någon är intresserad av anses också oftast vara viktigt, vilket detta 

tyder på.  

Trots att det inte finns några signifikanta skillnader mellan de fyra frågorna inom varje 

byggsten eller mellan de olika byggstenarna går det att se att det finns skillnader mellan 

specifika byggstensfrågor. Frågan "Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla 

din förmåga att förklara hur politiska partier använder sig av historia för att få ut sitt 

budskap?" var den fråga som hade lägst medelvärde (2,66). Den fråga som hade högst 

medelvärde (3,25) bland byggstensfrågorna var " Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 

för att utveckla dina kunskaper om det förflutna genom att du till exempel har kunskaper om 

förintelsen?". Mellan dessa två frågor finns det en signifikant skillnad (t= -6,360, df= 114, p= 

0,000). Eleverna anser således att det är viktigare att utveckla sina kunskaper om det förflutna 

än att utveckla sin förmåga att förklara hur politiska partier brukar historia. Detta är enligt min 

mening inte ett oväntat resultat då det stämmer väl in i Långströms resultat på hans fråga "vad 

betyder historia för dig". De svarsalternativ som flest elever höll med om var att historia 

”visar bakgrunden till nuet och förklarar nutida problem”, ”många bra exempel på rätt och fel, 

bra och dåligt” och ”en chans för mig att lära sig av andra misstag”. Enligt min mening kan 

samtliga aspekter vara centrala i frågan "Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att 
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utveckla dina kunskaper om det förflutna genom att du till exempel har kunskaper om 

förintelsen?"
92

 Det förflutna visar bakgrunden till nuet, förintelsen är ett tydligt 

undervisningsexempel på såväl rätt och fel som att lära sig av andra misstag. Att den frågan är 

den som i undersökningen får högst medelvärde och därmed ger indikationer på är den 

viktigaste stämmer således väl med Långströms resultat. 

Ett annat viktigt resultat som den här undersökningen visar, tillskillnad från andra liknande 

undersökningar, är att det finns andra faktorer än de som skolverket anger, (de teoretiska 

byggstenarna) som eleverna anser är viktiga med att läsa historia. Den viktigaste anledningen 

som eleverna anger med att läsa kursen Historia 1 är för att klara historieproven. Det är 

således inte för att utveckla sitt historiemedvetande via byggstenarna, utan för att få minst 

godkänt i kursen. Att eleverna sen kanske behöver utveckla sitt historiemedvetande för att 

klara proven är sekundärt. Att resultaten visar det är förmodligen inget överraskande för 

gemene man. Betyg är viktigt i skolans värld. Vid en jämförelse med den här 

undersökningens och Långströms studie visar de liknande resultat. Långströms resultat visade 

att ”kunskap om historien” som cirka 80 procent av gymnasisterna stor eller mycket stor 

betydelse var det viktigaste skälet. Därefter ansågs ”förståelse av nuet” vara näst mest viktigt 

följt av ”orientering inför framtiden”.
93

 Han använde sig således av tre stora abstrakta frågor 

för att mäta historiemedvetande. Alla tre fick positiva resultat, men det är viktigt att beakta att 

det endast var de här tre alternativen som eleverna hade att välja på. Om eleverna endast 

tyckte det var viktigt för att klara proven gavs det ingen möjlighet att uttrycka det, vilket då 

också kunnat ge en annan bild av hans resultat. Den möjligheten gavs dock i NU-03 där cirka 

40 procent av eleverna ansåg att de arbetar med historia bara för att klara proven. Att endast 

arbeta med historia bara för att klara proven och det är viktigt att läsa för att klara proven är 

inte exakt samma sak, men båda resultaten visar att eleverna anser att en central del med att 

läsa historia i skolan är för att klara proven. Då skolan är uppbyggd på ett system kring poäng 

och betyg är inte detta konstigt, snarare tvärtom, allmänt vedertaget. Eleverna måste klara 

godkänt i ett visst antal ämnen för att klara av gymnasiet. Det var därför intressant att se att 

det även var ganska viktigt att läsa historia inför framtida studier. Eleverna tänker således 

även på sin egen framtid när de studerar historien. 

Den aspekt som ansågs minst viktig var att läsa historia för att historiekunskaper behövs för 

ett framtida arbeta. Det alternativet fick 2,76, vilket hamnar mellan inte särskilt viktigt och 
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ganska viktigt. Att det alternativet får så pass lågt är inte så underligt. Som jag skrev redan i 

inledningen har historieämnet till skillnad från några andra ämnen inte till syfte att förbereda 

eller lära eleverna förmågor till specifika yrken. Min tolkning av historieämnets syfte är att 

eleverna ska utveckla sin historiemedvetenhet. Således läser elever historia för att utvecklas 

som individer och inte för att klara av specifika yrken. Att eleverna som läser historia inte 

tycker yrkesfaktorn är så viktig är därmed logisk. Det är dock intressant att HF-elever anser 

att yrkesfaktorn är ganska viktig och YF-elever anser den vara inte särskilt viktig. Detta kan 

enligt min mening bero på att HF-elever räknar med att vidarutbilda sig och i framtiden ha ett 

yrke där sådana kunskaper och förmågor eftersträvas mer.  

Genomgående visar den här undersökningen att det är skillnader mellan hur viktigt YF-elever 

och HF- elever i Värmlands län anser att historia är. Lika genomgående är det HF- elevernas 

svar får högre medelvärde än vad YF- elevernas svar får. De exakta svaren på varje specifik 

fråga och byggsten går att se på resultatdelen. Det kan dock konstateras att det är skillnad på 

varje byggsten. På samtliga fyra byggstenar har HF-elevernas svar ett högre medelvärde än 

vad YF- elevernas svar har. Skillnaderna är ganska stora då YF- elevernas medelvärden ligger 

runt 2,6 - 2,7, undantaget referensram, vilket motsvarar att det är något viktigare än inte 

särskilt viktigt. HF- elevernas medelvärden ligger runt 3,2 – 3,4 vilket är något viktigare än 

ganska viktigt. Det som är intressant att diskutera är vad dessa skillnader kan bero på. Den 

tidigare forskningen visar att det finns skillnader mellan dessa två elevgrupper. Det är dock 

svårt att avgöra om skillnader som elevers engagemang och föräldrars studiebakgrund har för 

inverkan i dessa resultat. Att det är svårt att dra för stora slutsatser av resultatskillnaderna är 

för att det även finns liknande genus- och framförallt betygsskillnader. Resultaten visar att det 

är väldigt lika resultat mellan de som har lågt betyg med de som läser på YF-program och de 

som är pojkar. Det är också väldigt lika resultat mellan de som läser på HF-program, de som 

har ett högt betyg och de som är flickor. Jag kan således inte avgöra vilken eller vilka faktorer 

av de tre (program, betyg och kön) som är avgörande för vad eleverna anser vara viktigt med 

att läsa historia. Den slutsats som ändå kan dras är att flickor med högt betyg som läser ett 

HF-program generellt i den här undersökningen anser att historia är viktigt.   

Oavsett vilken eller vilka faktorer som spelar in i vad elever anser vara viktigt med att läsa 

historia, visar den här undersökningen resultat på signifikanta skillnader mellan olika 

elevgrupper. Detta är enligt min mening intressant då historieämnets syfte är att utveckla 

individens historiemedvetande. Det ska således inte spela någon roll vilken elevkategori du 

tillhör. I teorin ska historia vara viktigt för alla. Klas-Göran Karlsson menar till och med att vi 
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individer och samhällsvarelser inte skulle kunna existera utan ett historiemedvetande.
94

 

Således borde det i teorin inte spela någon roll vilket gymnasieprogram eleverna läser då 

skolverkets syfte med att eleverna ska läsa historia inte ska utbilda dem till ett specifikt yrke. I 

praktiken visar dock den här studien att flera elevgrupper såsom YF-eleverna och de med lågt 

betyg anser att de olika byggstenarna som utvecklar individernas historiemedvetande inte är 

särskilt viktigt. En förklaring till detta kan vara det som Ronny Högberg påvisar i sin 

avhandling. Han menar att manliga byggelevers (vilka tillhör gruppen YF- elever) intresse för 

teoretiska ämnen, dit historia tillhör, är mindre än för de praktiska ämnena. De elever han 

intervjuade ansåg bland annat att teoretiska ämnen var irrelevanta och trista. Flera elever 

framhöll också att de valde att gå YF-program för att det ”praktiska” var roligast i skolan. 

Resultatet i denna studie visar liknande resultat som Högbergs. Elever som läser YF-program 

har gjort ett aktivt val för att utbilda sig till ett specifikt yrke, som exempelvis snickare. De 

vill i sin utbildning utveckla specifika kunskaper som krävs i sin utbildning. Det är därför inte 

konstigt att de generellt har ett lägre intresse än vad HF- elever har. Som jag tidigare varit 

inne på är det enligt min mening vanligt att det vi människor tycker är intressant, tycker vi 

också är viktigt. En stor bidragande orsak till de signifikanta skillnader som finns mellan de 

olika elevgrupperna i denna undersökning kan således vara ett resultat för elevernas intresse 

för skolämnet historia. Det förefaller dock inte orimligt att även andra faktorer skulle spela in. 

Såväl sociokulturella som socioekonomiska orsaker skulle kunna vara bidragande orsaker till 

de skillnader som denna undersökning faktiskt visar på. Detta är dock inget jag har underlag 

till för att gå till botten med i den här uppsatsen  

4.1 Vidare forskning 

Den här uppsatsen har visat är att det finns signifikanta skillnader mellan olika elevgrupper 

när det gäller vad elever anser är viktigt med att läsa kursen Historia 1. Elever som läser 

yrkesförberedande gymnasieprogram anser generellt att historia inte är lika viktigt som elever 

som läser högskoleförberedande gymnasieprogram anser. Tidigare forskning visar att detta 

inte är unikt för historieämnet. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur 

undervisningen bedrivs i de två elevgrupperna, för att på så sätt se om det finns några 

skillnader i undervisningen som kan besvara de skillnader som den här undersökningen visar 

på. 
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Bilaga 1 

Enkä tundersö kning 

Mitt namn är Svante Örtendahl och jag läser till gymnasielärare i historia på Karlstad 

Universitet. 

I mina studier skriver jag nu mitt examensarbete där jag undersöker vad gymnasielever tycker 

är viktigt med att läsa kursen Historia 1. 

För att undersöka detta har jag utformat en enkätundersökning med 21 frågor som jag gärna 

vill att du som elev besvarar. 

Att delta i undersökningen är frivilligt och du är helt anonym. 

 

 

Årskurs:______________ 

  

Kille Tjej 

Vilket gymnasieprogram går du på?_________________________________________ 

Vad fick du för slutbetyg i historia i årskurs nio? ___________________________________ 

 

Läser du kursen Historia 1 nu under den här terminen? 

 

Ja                  Nej, Jag läser kursen Historia 1 senare under min gymnasietid 

 

Vänligen kryssa nu i den ruta på varje fråga på de följande sidorna som du anser 

stämmer bäst. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förmåga att: 

   Inte alls         Inte särskilt      Ganska          Mycket            Vet ej 

    viktigt           viktigt             viktigt           viktigt               

… använda dig av 

historiska källor för att 

granska en historisk 

händelse? 





… förklara hur 

politiska partier 

använder sig av 

historia för att få ut sitt 

budskap? 





… värdera olika 

berättande källor som 

exempelvis 

dagstidningar för att 

värdera vilken som är 

mest trovärdig? 





… analysera historiska 

orsaker och 

konsekvenser utifrån 

olika perspektiv. 

Exempelvis analysera 

kolonialismen ur ett 

europeiskt och ett 

afrikanskt perspektiv? 





… plugga in 

historiekunskaper så 

att du klarar 

historieproven? 



… undersöka hur 

länder/regimer kan 

dölja eller utplåna 

valda delar av 

historien? 





… använda dig av 

dina kunskaper om en 

historisk händelse för 

att förklara en nutida 

händelse? 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla din förståelse för: 

   Inte alls       Inte särskilt       Ganska          Mycket            Vet ej 

    viktigt          viktigt             viktigt           viktigt               

 

… historiska 

händelser som du är 

personligt intresserad 

av som till exempel 

Andra Världskriget? 











… hur du som 

människa använder 

dig av historia i 

vardagen? 





… hur historia skapas 

med hjälp av källor? 



… hur 

historiker/forskare 

använder sig av 

historia för att förklara 

dåtiden? 





… hur du genom att 

ha kunskaper i om 

Börskraschen i USA 

förstår hur en 

börskrasch skulle 

påverka exempelvis 

Sverige idag? 







… hur människors 

levnadsvillkor kan 

förändras av 

samhällsförändringar 

genom att läsa om 

exempelvis den 

industriella 

revolutionen? 





… hur demokratin 

utvecklades i Europa 

under 1900-talet 

genom att ha kunskap 

om antikens 

Grekland? 







 

 

 

3. Hur viktigt är det att läsa kursen Historia 1 för att utveckla dina kunskaper om: 

    Inte alls       Inte särskilt       Ganska           Mycket            Vet ej 

     viktigt          viktigt             viktigt            viktigt               

… tidsperioder som 

exempelvis antiken, 

medeltiden och 

industrialiseringen? 





… historiska 

händelsers orsaker och 

konsekvenser genom 

att exempelvis studera 

Versaillesfreden? 





… historia för att 

historiekunskaper 

behövs för dina 

fortsatta studier? 





… det förflutna genom 

att du till exempel har 

kunskaper om 

förintelsen? 





… hur ny historisk 

kunskap forskas fram? 



 


… historia för att 

historiekunskaper 

behövs för ditt 

framtida yrke? 



 

4. Vad anser du mer, förutom frågorna ovan, är viktigt med att läsa kursen 

Historia 1? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tack för din medverkan! 



 

 

 

 

Bilaga 2  

 

En typologi över bruket av historia* 

  
    Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka, Vetenskapligt Historiker, Verifikation, 

Rekonstruera 

 

Historielärare Tolkning 

    Minnas, Existentiellt Alla människor Orientering, 

Glömmas 

  

Förankring 

    Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt, Rehabilitering, 

  

Intellektuella Restaurering, 

   

Försoning 

    Uppfinna, Ideologiskt Intellektuella, Legitimering, 

konstruera 

 

Politiska eliter Rationalisering 

    Glömma, Icke-bruk Intellektuella, Legitimering, 

Utplåna 

 

Politiska eliter Rationalisering 

    Illustrera, Politisk- Intellektuella, Politisering, 

Offentliggöra, Pedagogiskt Politiska eliter, Instrumentalisterna 

Debattera 

 

pedagoger 

 

    

Öka historiens värde, Kommersiellt 

Verksamma inom 

reklam Kommersialisering 

Göra ekonomiska  

 

och ekonomi 

 vinster 

   
    * Klas-Göran Karlssons tabell från Historiedidaktik: "Historiedidaktik - teori, begrepp analys". I: Historien är nu. 

 En introduktion till historiedidaktiken. Red. Karlsson, K G & Zander, U. Studentlitteratur, 2004, s. 47-48. 

     

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3  

Gymnasieskolans ämnesplan i Historia 1 

Ämne - Historia 

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och 

samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar 

och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av 

hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar 

och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda 

historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera 

historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av 

olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till 

insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. Eleverna ska också få utveckla 

förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både påverka 

samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla 

förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att 

reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och 

olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med 

historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och 

värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör 

historiska förändringsprocesser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av 

sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 

informationsteknik. 

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. 

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. 

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra 

slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet 

med varierande uttrycksformer. 

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika 

tidsperioder. 

Kurser i ämnet 
 Historia 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte 

ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 1b. 

 Historia 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen historia 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 

tillsammans med betyg i kursen historia 1b. 

 Historia 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte 

ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 1a1 eller kursen historia 1a2. 



 

 

 

 Historia 2a, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i 

elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 2b – kultur. 

 Historia 2b kultur, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i kursen kan inte 

ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 2a. 

 Historia 3, 100 poäng, som bygger på kursen historia 2a eller kursen historia 2b – kultur. 

Historia 1a1, 50 poäng 

Kurskod: HISHIS01a1 

Kursen historia 1a1 omfattar punkterna 1—2 och 4—5 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
 Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, 

medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. 

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån 

valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller 

jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien. 

 Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat 

välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord 

och konflikter. 

 Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 

kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel 

social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. 

 Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 

 Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden. 

 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt 

för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligtredogöra för förloppen av förändringsprocesserna 

och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och 

förklararöversiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och 

förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven 

dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för 

framtiden. 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden 

samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt 

kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. 

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt 

samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att 

använda historia och värderar med enklaomdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 



 

 

 

Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för 

olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med 

enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av 

förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några 

enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven gerenkla exempel på, och 

förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven 

dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för 

betydelse för framtiden. 

Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt 

göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika 

tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen. 

Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt 

samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda 

historia och värderar med enklaomdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och 

motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för 

förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel 

på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven 

ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven 

dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden 

kan ha för betydelse för framtiden. 

Eleven kan med säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt 

göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven 

från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av 

källmaterialet. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på 

olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel 

på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden 

och händelser. 

Historia 1b, 100 poäng 

Kurskod: HISHIS01b 

Kursen historia 1b omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, 

medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska 

tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel 

varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med 

tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. 

 Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga 

globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och 



 

 

 

ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, 

diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade 

maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. 

 Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som 

speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets 

utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. 

 Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 

kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel 

social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. 

 Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och 

metoder. 

 Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i 

formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för 

påverkan i aktuella konflikter. 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt 

för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligtredogöra för förloppen av förändringsprocesserna 

och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och 

förklararöversiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och 

förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven 

dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för 

framtiden. 

Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra 

slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden 

samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt 

kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. 

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt 

samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att 

använda historia och värderar med enklaomdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för 

olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla 

omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och 

händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och 

förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven gerenkla exempel på, och förklarar utförligt, 

samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra 

några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för 

framtiden. 

Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser 

om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden 

samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska 

metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. 

Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt 

samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda 

historia och värderar med enklaomdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser. 



 

 

 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

 

Betyget A 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och 

motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för 

förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel 

på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven 

ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven 

dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden 

kan ha för betydelse för framtiden. 

Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om 

historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden 

samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven 

från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av 

källmaterialet. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på 

olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel 

på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden 

och händelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


