
 
 

 

 

 

Möten med historia 

En intervjustudie om hur åtta elever ur årskurs nio möter historia i sin 

vardag utanför skolan 

Contact with history 

A study how students in school year nine comes in contact with history apart 

from the school context  

 

Karl Engqvist 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 

C-Uppsats historia. Lärarprogrammet 

15 HP 

Martin Stolare 

Examinator: Ann-Kristin Högman 

2013-03-14 

 



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 
1.2 Problembeskrivning ......................................................................................................... 1 
1.3 Undersökningens syfte ..................................................................................................... 2 
1.3.1 Frågeställningar ............................................................................................................. 2 

1.4. Tidigare forskning ............................................................................................................... 3 

1.5. Metodbeskrivning ................................................................................................................ 7 
1.6. Material ............................................................................................................................... 9 
1.6.1 Avgränsningar. .................................................................................................................. 9 

1.6.2. Bortfall ......................................................................................................................... 9 
1.6.3 Etiska överväganden ................................................................................................... 11 

2. Teoretiska utgångspunkter och begreppsförklaring ............................................................. 11 
2.1 Historiemedvetande ............................................................................................................ 11 

2.2 Historiekultur ................................................................................................................. 12 
2.3 Historiebruk .................................................................................................................... 13 

3. Resultat ................................................................................................................................. 15 
3.1 Elevers kontakt med historia utanför skolan .................................................................. 15 
3.2 Eleverna om historia i skolan. Likhet eller skillnad med den historia de möter på 

fritiden? ................................................................................................................................ 18 

3.3 Vad säger sig eleverna vara intresserade av inom historia? ........................................... 21 
4. Slutsatser. ............................................................................................................................. 23 
5. Diskussion ............................................................................................................................ 25 

Litteraturlista 
Bilaga (1) Informationsbrev till elever och föräldrar 

Bilaga (2) Intervjudokument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The main purpose of this paper is to examine how students in school year nine in the Swedish 

school come in contact with history outside of the school context. The paper also focuses on, 

if and how the students consider the contact with history as something different than, or 

similar to the history education that takes place during school hours, the student´s interest in 

history will also be examined. To gather the student’s opinions on these subjects, I have done 

interviews with eight students divided into two groups, with one group consisting of four girls 

and one group with two boys and two girls. The interviews took place at the students school 

located in a smaller city in Värmlands län, Sweden. The research prior to this paper shows 

that students are relatively interested in history, but that they tend to see history as just a 

school matter. 

My results shows that the student´s contact with history outside the school context coincides 

with their hobbies, watching movies and reading books, but they also talk about history with 

their older relatives. The students say that most of the time their contact with history outside 

the school context coincides with the history education. My results also show that the students 

are relatively interested in history. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker främst hur elever i årskurs 9 kommer i kontakt med historia utanför 

skolämnet, samt hur och om de anser att kontakten de får med historia utanför skolan liknar 

eller skiljer sig från det som tas upp under lektionstid. Även hur elevernas historieintresse ser 

ut har undersökts, detta för att se vad eleverna är intresserade av, eller om det rent av finns ett 

ointresse för ämnet. Undersökningen har skett genom intervjuer med två grupper om fyra 

elever ur årskurs nio på en högstadieskola i en mindre ort i Värmlands län. Tidigare forskning 

visar att elever har ett relativt stort historieintresse, och att de är intresserade av vitt skilda 

saker, dock visar tidigare undersökningar att vissa elever ser historia som enbart ett skolämne. 

Mina resultat stämmer till viss del överens med en del av den tidigare forskning, eleverna i 

min undersökning visar ett relativt stort historieintresse, och anser att den kontakten de får 

med historia utanför skolan till stor utsträckning även sammanfaller med skolarbetet inom 

historia. Kontakten som eleverna får med historia sker främst genom elevernas 

fritidsintressen, det är genom film, böcker, men det är även genom samtal med sina äldre 

släktingar som eleverna möter historia utanför skolans lokaler. 
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1. Inledning 

Här presenteras problemområdet som jag avser att undersöka, mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

 

1.2 Problembeskrivning 

Enligt skolverkets läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) skall 

eleverna genom historieundervisningen tillskansa sig en historisk referensram och använda 

denna för att tolka tidsperioder, gestalter och utvecklingslinjer.
1
 Det som kommer att 

undersökas i denna uppsats är hur eleverna tillskansar sig denna referensram utanför skolans 

lokaler. 

 

Johan Hansson har i sin avhandling Historieintresse och historieundervisning (2010) 

undersökt elevers och lärares historieintresse. En femtedel av de 217 tillfrågade eleverna anser 

att historia är ett ämne som hör skolvärlden till.
2
 Eleverna har dock ett starkt intresse för sin 

egen familjehistoria, något som lärarna i undersökningen varken delar med eleverna, eller 

uppmärksammar hos dessa.
3
 Detta ser jag som framtida historielärare som ett problem, då 

lärarna i Hanssons undersökning, inte har uppmärksammat och tagit vara på elevernas intresse 

för sin egen familjehistoria, och kunnat koppla detta till historieämnet i skolan.  

Eftersom uppsatsen handlar om hur eleverna kommer i kontakt med historia i vardagen, så 

finner jag historieprofessorerna Roy Rosenzweig och David Thelens undersökning The 

presence of the past (1998) väldigt relevant. Där tar de upp ett exempel om familjehistoria i 

USA. Exemplet gäller en man som sett ett tvprogram om svarta cowboys med sina barn, han 

berättar för barnen om hur en släkting till dem var cowboy, han visar en bild på släktingen för 

barnen och berättar de historier om deras släkt som han fått höra under släktträffar. Detta ser 

Rosenzweig och Thelen som ett exempel på hur mycket det förflutna påverkar vårt 

vardagsliv, och hur man skapar sin egen historia i vardagen.
4
 Kopplingen till min 

undersökning blir att undersöka hur eleverna själva anser att de kommer i kontakt med 

historia utanför skolan och i vilken form denna kontakt sker 

 

                                                 
1
 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Hämtad från 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 den 25 oktober 2012 
2
 Hansson, Johan. Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om historieämnet. 

2010. Umeå universitet. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33421Hämtad den 25 

oktober 2012 
3
 Ibid. 

4
Rosenzweig, Roy &Thelen, David.The Presence of the Past.1998 Columbia university press. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33421
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I rapporten Historiekunskap i årskurs nio (2006), som var en del av den nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003, framkommer det att historieintresset är relativt stort hos 

eleverna. I enkätundersökningen instämmer 76,6 % av eleverna i påståendet att historia 

intresserar mig ganska eller mycket bra. Dock visar även undersökningen att 40 % instämmer 

mycket eller ganska mycket i påståendet att de arbetar med historia bara för proven.
5
 Den 

tolkning jag gör av dessa resultat är att den historia som eleverna anser framföras i skolan, 

inte alltid stämmer överens med den historia som de själva är intresserade av. Med detta avses 

om eleverna är intresserade av någon speciell epok, aktör, tidsperiod med mera under 

historien som de anser inte tas upp under lektionstid.  Det jag vill bidra med min uppsats, är 

att se hur eleverna skapar sin referensram utanför skolans lokaler, och hur de kopplar sin 

vardagshistoria till skolämnet. I slutet förs även en diskussion om vad resultatet kan få för 

konsekvenser får såväl aktiva som framtida lärare. 

 

1.3 Undersökningens syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever i en årskurs nio-klass kommer i kontakt 

med historia utanför skolämnet, samt om eleverna anser att deras kontakt med historia 

stämmer överens, eller skiljer sig från det som tas upp under lektionstid. Även vad eleverna 

säger sig vara intresserade av inom historia kommer att belysas 

 

1.3.1 Frågeställningar 

– Hur kommer eleverna i kontakt med historia utanför skolan? Vilka olika former tar sig 

denna kontakt?  

– Anser eleverna att deras kontakt med historia utanför skolan liknar, eller skiljer sig från 

historieundervisningen i skolan?  

– Vad säger sig eleverna vara intresserade av inom historia? 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Berggren, Lars & Johansson Roger. Historiekunskap i årskurs 9 (2006) Malmö högskola. Sid 26 
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1.4. Tidigare forskning 

Här beskriver jag vad olika forskare på det historiedidaktiska området har kommit fram till i 

sina studier av elever, angående deras historieintresse och kontakten med historien. Jag 

kopplar även detta till min egen undersökning 

 

Hans Olofsson som är verksam lärare på Abrahamsbergskolan, och forskarstuderande vid 

Karlstads universitet, har i sin licentiatavhandling Fatta historia (2011) intervjuat elever och 

lärare om deras tankar om historieämnet. Studien visar tydliga exempel på hur eleverna 

kommer i kontakt med historia utanför skoltid. Bland annat så finns det ett intresse hos 

eleverna för privatlivets historia, främst sin egen släkts historia. Några av eleverna berättar 

bland annat att deras släktingar kom till Sverige som överlevare efter förintelsen, de var bland 

annat flyktingar från Baltikum och Polen under eller efter andra världskriget.
6
 Elevernas svar 

visar en tydlig vilja att koppla den lilla historien i sin släkts historia, till den stora historien 

som eleverna läser om i skolan, i detta fall andra världskriget.
7
 Eleverna säger sig även 

uppskatta närheten i sina släktingars historia, dock hävdar Olofsson att de inte uppfattar sina 

släktingars livsberättelser som en del av historien. Han skriver att för att de berättelserna ska 

få status som historia bör de vara dramatiska berättelser och kunna kopplas till kända 

händelser. Detta är enligt min uppfattning ett exempel på att eleverna ser historieämnet i 

skolan som en sak och en annan utanför, eleverna i elevstudien har en vilja att koppla sina 

släkthistorier till skolan. Men eleverna uppfattar inte släktingarnas berättelser som en del av 

historien. En elev säger dock att hon gillar att diskutera forna tider med sina äldre släktingar, 

men då handlar de mest om den historia som de behandlar i skolan.
8
 

 

Johan Hansson, universitetslektor vid Umeå universitet, tar i sin avhandling Historieintresse 

och historieundervisning (2010), upp elevers och lärares historieintresse och hur detta intresse 

påverkar undervisningen.
9
 Detta har bland annat undersökts med hjälp av enkäter och 

intervjuer. Enligt Hansson visar det stora flertalet av eleverna som besvarade enkäten en 

relativt positiv inställning till historia. Dock har en femtedel den mer negativa attityden att 

                                                 
6
 Olofsson, Hans. Fatta historia 2011. Karlstadsuniversitet. Sid 71 Hämtad från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7359. den 26 oktober 2012 
7
 Ibid. 

8
 Ibid sid 72 

9
 Hansson, Johan. Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om historieämnet. 

2010. Umeå universitet. Sid 60. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33421Hämtad 

den 27 oktober 2012 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33421
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historia är ett ämne som hör skolan till, och inget som rör andra delar av deras liv.
10

 Elevernas 

uttalande pekar på relevansen i min egen undersökning, eftersom jag vill studera hur eleverna 

anser att skolämnet skiljer sig från den historia som de möter utanför skolan. Intresset för 

historia hos de studerade eleverna koncentreras främst till den senare tidens historia, det vill 

säga den historia som ligger dem närmast i tid för eleverna. Elevernas historieintresse 

fokuseras främst till tiden efter 1800-talets början, och det är krig och diktatorer som 

intresserar de flesta eleverna. Men som i Olofssons studie ovan, så nämner eleverna i 

Hanssons studie att den egna familjens historia är en stor del av deras historieintresse. Det är 

det ämne, efter krig och diktatorer, som flest elever berättar intresserar dem mycket eller 

ganska mycket.
11

 Precis som det beskrivs i problemformuleringen i denna uppsats så är den 

egna familjens historia ett ämne som de studerade eleverna inte alls delar med sina lärare, och 

lärarna uppfattar inte heller detta intresse hos eleverna.
12

 Detta ser jag som ett stort problem i 

undervisningen, då man inte relaterar den referensram som eleverna tillgodogör sig utanför 

skolans lokaler. Det är just hur eleverna tillgodogör sig denna referensram som kommer att 

undersökas i min uppsats. 

 

Ketil Knutsen, forskare vid universitetet i Stavanger, har i sin avhandling Historier ungdom 

lever (2006) intervjuat 12 stycken ungdomar om nazismen, invandring och fattigdom. Detta 

har han gjort för att fånga samspelet mellan ungdomarnas ”historiske erfarainger, historiske 

identifiseringer, historiekulturer, og hvilke handlinger dette samspillet bygger på/eller 

resulterer i.”
13

 Detta forskningsområde gör sig intressant för min undersökning eftersom jag i 

min analys kommer att använda mig av begreppen historebruk och historiemedvetande 

Knutsen skriver att de flesta ungdomarna både nämner dåtid och nutid, när de intervjuas om 

nazismen.  Nutidsförståelsen kommer främst i uttryck när ungdomarna talar om nynazismen i 

Norge, medan dåtidsförståelsen uttrycks när ungdomarna i intervjuerna pratar om 

judeförföljelserna under andra världskriget, och om Hitler.
14

 Knutsen nämner att åtta av de 

studerade ungdomarna använder empati för att relatera sina historiska upplevelser av ett 

fenomen till sin egen historia, dock i en relativt liten utsträckning. Det finns ett exempel där 

                                                 
10

 Ibid. 
11

 Ibid. Hämtad den 28 oktober 2012 
12

 Hansson, Johan. Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om historieämnet. 

2010. Umeå universitet. Sid 60. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33421Hämtad 

den 28 oktober 2012 
13

 Knutsen, Ketil Historier ungdom lever-en studie av hvordan ungdommer bruker historie for å gjøre livet 

meningsfullt. (2006) Bergens universitet. Hämtad från http://hdl.handle.net/1956/1836 

den 28 oktober 2012 
14

 Ibid. Sid 78 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33421
http://hdl.handle.net/1956/1836
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en flicka använder sig av empati när hon knyter an till hur nazisterna behandlande sina 

medmänniskor negativt. Hon beskriver bland annat om hur hon anser att hon ”liker ikke folk 

som gjör sånt med andre mennesker.”
15

 Detta relaterar flickan till nutida vardagssituationer 

där folk kallar andra för feta med mera, vilket Kuntsen  menar är ett exempel på hur man 

relaterar historiska händelser och företeelser till nutida situationer. Men det finns även de 

ungdomar som  pratar om nazismen utan att relatera det till sin egen historia. Att nazismen är 

inhuman medan de själva är humana.
16

 Eleverna får även diskutera fenomenet 17 maj (Norges 

nationaldag), även här kopplar eller ”samspiller” ungdomarna fenomenet något som skett, 

Norges frigörelse, med något som sker i nutid, det vill säga firandet av frigörelsen.
17

 

Knutsen skriver i avslutningen av sin avhandling att ungdomarna i undersökningen har brister 

i sina historiska ”erfaringer” eller erfarenheter, som bland annat visar sig i ensidiga 

förklaringar och att de bara delvis har reflektioner som belyser problem från mer än en sida. 

Knutsen menar att ungdomarnas historiska erfarenheter i liten utsträckning bygger på fakta, 

utan istället kommer medmänskliga värden tillexempel allas lika värde fram som ett starkt 

uttryck för deras ”historiske erfaringer”.
18

 Min undersökning kommer att kopplas till detta 

genom att jag i min analys kommer att använda mig av begreppen historiekultur och 

historiebruk. Dessa kommer användas för att studera hur eleverna kopplar kontakten med 

historia utanför skolan, och relaterar den till historia i skolan, men även vad eleverna säger sig 

vara intresserade av inom historia. 

 

En undersökning som behandlar hur amerikaner kommer i kontakt med historia utanför 

skolämnet och på vilka sätt som amerikaner föredrar att möta historia på avhandlas i The 

Presence of the Past (1998). Där har de intervjuat amerikaner hur de använder sig av- och 

intresserar sig för historia i vardagen, där bland annat mannen som används i min 

problembeskrivning  nämner att han är väldigt passionerad för sin egen släkts historia, där han 

hade en gammal släkting som var cowboy. I studien, visar det sig att han känner att han 

känner en koppling till historien när han är med sin familj, och besöker vissa museer, som 

Vietnamkrigsmuseum. Dock medger han att han inte fick samma känsla av koppling till 

historien, när han läste detta i skolan. Detta mönster är något som återkommer i The presence 

of the past och något som jag även kommer att undersöka i mitt arbete, för att se om eleverna 

                                                 
15

 Ibid. Sid 84 
16

 Ibid. Sid 85 
17

 Ibid. Sid 122 
18

 Knutsen, Ketil Historier ungdom lever-en studie av hvordan ungdommer bruker historie for å gjøre livet 

meningsfullt. (2006) Bergens universitet. Hämtad från http://hdl.handle.net/1956/1836 

den 9 november 2012 

http://hdl.handle.net/1956/1836
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tycker att skolämnet skiljer sig från historia i vardagen, och hur eleverna kommer i kontakt 

med historia i sin egen vardag. I The presence of the past har respondenterna fått ställa sig till 

frågan ” how connected to the past do you feel?” och sedan ge vissa påståenden numret 1-10 

baserat på hur stark koppling man kände till historien, när man gjorde vissa saker. Resultaten 

på frågan visar, ungefär likvärdiga resultat som från de övriga studier vilka rör kontakt med 

historia som jag tar upp i forskningsöversikten. De flesta graderar möten med familjen högst 

som fick medeltalet 7,9, följt av besök på museum som hade medeltalet 7,3 av graderingen 1-

10. Påståendet som fick lägst gradering var att studera historia i skolan som hade ett medel på 

5,7 på skalan 1-10.
19

 Forskarna skriver även att respondenterna kände sig minst förbundna 

med historia när de mötte ämnet i böcker, skolan eller på film, och som mest när man mötte 

människor som betyder något för en själv. Även i min uppsats avser  jag att undersöka på 

vilket sätt, i mitt fall elever kommer i kontakt med historia i skolan. Släktforskning var det 

som engagerade flest i The Presence of the Past då cirka en tredjedel av respondenterna sökte 

de förflutna genom att titta på foton eller att konstruera ett släktträd
20

 

 

Kerstin Berntsson har i sin licentiatavhandling Spelar släkten någon roll?(2012) undersökt 

om elevers historiemedvetande påverkas av samtal med släktingar, och hur 

historiemedvetandet kan uttryckas i elevernas texter.
21

 Eleverna skulle skriva en berättelse om 

en persons liv under efterkrigstiden, hur de yttre händelserna och samhällsförändringen 

påverkade den fiktive personen. Syftet med detta är att studera hur elevernas 

historiemedvetande kommer i uttryck när de får framställa människor som aktörer i 

historieämnet. De flesta av eleverna har byggt sin berättelse på samtal med sina äldre 

släktingar som levde under denna tidsperiod.
22

  När eleverna kunnat prata med sina äldre 

släktingar om historia, när de kunna ställa frågor om detta och relatera detta möte till det som 

förmedlas i läroböckerna, menar Berntsson att de flesta av eleverna upplevde att historieämnet 

blev mer meningsfullt. Detta kommer även att belysas i min studie, då jag ämnar undersöka 

hur eleverna ser kopplingen mellan den historia de möter hemma med exempelvis släktingar 

och det ämne de läser i skolan, men även om de upplever att den historia som de kommer i 

kontakt med utanför skolan är något skiljt från den som behandlas på lektionstid. De elever 

                                                 
19

Rosenzweig, Roy &Thelen, David. The Presence of the Past.1998 Columbia university press. Sid 20. 
20

 Ibid. 21 
21

 Berntsson, Kerstin. Spelar släkten någon roll? (2012) Lunds universitet. Sid 13. Hämtad från 

http://www.hist.lu.se/fihd/publikationer/Spelar%20sl%C3%A4kten%20n%C3%A5gon%20roll.pdf den 13 

november 2012 
22

 Berntsson, Kerstin. Spelar släkten någon roll? (2012) Lunds universitet. Sid 53. Hämtad från 

http://www.hist.lu.se/fihd/publikationer/Spelar%20sl%C3%A4kten%20n%C3%A5gon%20roll.pdf den 13 

november 2012 

http://www.hist.lu.se/fihd/publikationer/Spelar%20sl%C3%A4kten%20n%C3%A5gon%20roll.pdf
http://www.hist.lu.se/fihd/publikationer/Spelar%20sl%C3%A4kten%20n%C3%A5gon%20roll.pdf
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som i Berntssons studie intervjuat sina släktingar berättade att de hade fått en djupare 

förståelse för hur det var att leva under efterkrigstiden, något som de anser att de aldrig hade 

kunnat läsa sig till i läroböckerna på skolan. Berntsson skriver att vardagsdetaljerna i 

elevernas berättelser kändes mer tydliga och att historien uppfattades som mer verklig när 

eleverna intervjuat släkt. Eleverna ansåg även att de kom närmare historien och på så sätt blev 

historieämnet mer meningsfyllt, eftersom de på ett personligt plan kunde knyta an till de 

historier de skrev om.
23

 

Sammanfattningsvis så visar den tidigare forskningen på att ungdomar har ett visst intresse för 

ämnet historia, bland annat nämns det i Olofssons studie att eleverna främst har ett intresse för 

privatlivets historia och sin egen släkthistoria. Detta framträder även i Hanssons studier, dock 

så visar även Hanssons studie att en femtedel av eleverna anser att historia är något som hör 

skolan till. Liknande resultat finner man även i Rosenzwieg och Thelens undersökning där de 

amerikanska respondenterna säger sig vara mycket intresserad av familjehistoria, men de 

ansåg att studera historia i skolan inte fick dem att känna sig i kontakt med historien. Samma 

mönster framgår även i Berntssons studie där eleverna upplever att historieämnet blir mer 

meningsfullt då de kunde känna att de hade en personlig relation till det de läste. 

Det jag vill bidra till detta område är en intervjustudie med elever i årskurs nio, där de får 

berätta hur de kommer i kontakt med historia utanför skolämnet och om de anser att denna 

kontakt liknar eller skiljer sig från den historia som framförs i skolan 

 

1.5. Metodbeskrivning 

För att få ut maximalt med data ur mina frågeställningar har jag valt att genomföra en 

kvalitativ undersökning med semistrukturerade gruppintervjuer som metod. Martyn 

Denscombe, professor i samhällsvetenskap vid De Montfort universitetet i Leicester, skriver i 

Forskningshandboken (2009) att kvalitativ forskning ofta tenderar till att basera sig på 

intensiva studier på ett litet antal fall. Detta ger nackdelen att det kan vara svårt att göra 

generaliseringar eftersom det är relativt få fall som studeras vid en 

intervjustudie.
24

Denscombe skriver även att intervjuer är en lämplig metod att använda då 

man vill få insikt i människors åsikter och uppfattningar, något denna uppsats syftar till att 

undersöka.
 25

 Judith Bell, professor vid Nottingham-universitetet, styrker detta i Introduktion 

till forskningsmetodik (2006). Där hon skriver att man genom intervju kan följa upp idéer och 

                                                 
23

 Ibid. Sid 160 
24

Denscombe, Martyn. Forskningshandboken (2009) Studentlitteratur. Kvalitativa data 
25

Denscombe, Martyn. Forskningshandboken (2009) Studentlitteratur. Sid 232 
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gå in på känslor som är omöjligt med enkäter.
26

 Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka 

hur elever kommer i kontakt med historia utanför skolan och deras åsikter om huruvida 

skolämnet skiljer sig från det som de kommer i kontakt med utanför skolan, anser jag att detta 

bäst uppfylls genom intervjuer. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar skall besvaras med hjälp av semistrukturerade 

gruppintervjuer. Enligt Denscombe innebär semistrukturerade intervjuer att forskaren har en 

färdig lista med ämnen som skall behandlas med frågor knutna till ämnena. Dock så bör man 

vara flexibel i ordningsföljden av ämnena och låta respondenten utveckla sina idéer. Fokus 

skall ligga på den intervjuade som utvecklar sina idéer och tankar.
27

 

 

Judith Bell skriver att avsikten med gruppintervjuer är att deltagarna samspelar med varandra 

och även att de som deltar ska kunna få ge uttryck för sina åsikter om frågorna som bearbetas 

under intervjun. De kan både komma överens på frågor och ge uttryck för sina egna tankar. 

Hon menar även att informanten blir främst en samtalsledare istället för en intervjuare.
28

 Även 

Denscombe skriver om gruppintervjuer, där även han i likhet med Bell, betonar 

gruppkaraktären. Han skriver att det är möjligt för deltagarna att just få stöd för sina egna 

åsikter och synpunkter, eller få lyssna på alternativa åsikter och ifrågasätta dessa.
29

  

De fördelar som finns med gruppintervjuer är bland annat att intervjuer är bra lämpade att 

producera djupgående och detaljerade data, där man kan ge följdfrågor. Man får också ofta en 

hög svarsfrekvens då man sedan tidigare gjort överenskommelser med respondenterna.
30

 

Självklart är ingen metod komplett, och således finns det även nackdelar med intervjuer. 

Judith Bell skriver att skevhet, eller bias, är en vanlig fiende vid intervjuer, då man som 

intervjuare är en människa och inte en maskin, finns det en relativt stor risk att man påverkar 

respondenterna, medvetet eller omedvetet. Bell skriver att skevheten kan visa sig genom att 

man tillåter sina egna värderingar eller förutfattade meningar, påverka tolkningen av 

resultaten.
31

 Denscombe nämner intervjuareffekten som en nackdel med intervjuer, detta 

innebär att respondentens uttalanden kan påverkas av vem intervjuaren är, vilket kan liknas 

med den skevhet som jag beskrivit ovan. Denscombe skriver även att respondenterna kan 

                                                 
26

 Bell. Judith. Introduktion till forskningsmetodik. (2006) Studentlitteratur. Sid 158 
27

Denscombe, Martyn. Forskningshandboken (2009) Studentlitteratur. Sid 234 
28

 Bell. Judith. Introduktion till forskningsmetodik. (2006) Studentlitteratur. Sid 163 
29

Denscombe, Martyn. Forskningshandboken (2009) Studentlitteratur. Sid 237 
30

 Ibid. Sid 268 
31

 Bell. Judith. Introduktion till forskningsmetodik. (2006) Studentlitteratur. Sid 167 
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hämmas av att de veta att de blir inspelade, dock skriver han att bandspelarens inverkan kan 

klinga av, så är det inte alltid fallet.
32

 

Jag har valt intervju som metod för att jag anser det vara den bästa metoden för att få ut så 

mycket information som möjligt ur eleverna om deras åsikter om historieämnet och dess 

relation till den kontakt med historia som eleverna får utanför skolan. Detta som hade kunnat 

vara svårt att undersöka med enkäter, eftersom det är svårare att ställa följdfrågor vid 

enkätundersökningar. Med tanke på att denna studie genomförs med relativt få respondenter, 

kan den inte ses som representativ för en större elevpopulation än just de undersökta eleverna 

vid detta tillfälla. Men denna uppsats gör inte heller anspråk på att vara representativ eller 

generaliserbar, utan syftet är att undersöka hur vissa elever ur årkurs nio kommer i kontakt 

med historia utanför skolan. 

 

1.6. Material 

Det material som kommer att användas i denna uppsats, är de ljudfiler som jag sparat efter 

intervjuerna, samt de transkriberingar som jag sammanställt efter genomförda intervjuer med 

åtta elever ur årskurs nio. Dessa transkriberingar har sedan analyserats främst med hjälp av 

teoribegreppen historiebruk och historiekultur, men även historiemedvetande har varit ett 

begrepp som använts.  

 

1.6.1 Avgränsningar. 

Avgränsningarna i denna uppsats handlar om geografiskt område, ålder och kön. 

Undersökningen har genomförts på en årskurs 7-9 skola, i en mindre centralort med ca 8000 

invånare i Värmlands län. Detta motiveras främst genom att det är relevant för såväl aktiva 

som framtida lärare att se på vilket sätt elever kommer i kontakt med historia utanför skolan, 

och om eleverna anser att detta liknar eller skiljer sig från den historia de möter i skolan. 

Avgränsningarna gäller främst att respondenterna skall gå i årskurs nio, och vara indelade i 

två grupper, detta för att grupperna inte skall bli för stora eftersom detta kan hämma vissa 

respondenter.  

 

1.6.2. Bortfall 

Utgångspunkten var att försöka få två grupper om 6 elever, detta visade sig inte vara 

genomförbart då sådant stort intresse inte fanns i de tillfrågade klasserna. Dock så ställde 4 

                                                 
32

Denscombe, Martyn. Forskningshandboken (2009) Studentlitteratur. Sid 268-269 
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flickor upp i grupp A och två pojkar och två flickor i grupp B. Detta påverkar inte 

representativiteten i någon större utsträckning, eftersom elevernas utsagor enbart representerar 

den intervjuade gruppen, och inte därmed inte går att dra några större slutsatser. 

 

1.7. Genomförande 

Det första jag gjorde var att skicka ett mail till rektorn på den berörda skolan, där jag uppgav 

vem jag var, mitt syfte med uppsatsen samt bad om uppgifter till de berörda klassernas 

klassföreståndare, och rektorns tillåtelse till att genomföra studien på dennes skola. Då jag fått 

denna tillåtelse, tog jag mailkontakt med niornas mentorer på skolan för att se hur många 

elever som var villiga att ställa upp på denna undersökning, samt meddelade mentorerna om 

uppsatsens syfte och elevernas och skolans anonymitet. Av den ena klassens mentor ställde 4 

frivilliga flickor upp och gav sin tillåtelse att bli intervjuade. Dessa fick därmed ett 

samtyckesbrev(se bilaga), som innehöll information om vem jag var, mitt syfte med uppsatsen 

och mina kontaktuppgifter. Samtyckesbrevet skulle skickas hem med eleven för underskrift 

av elevens målsman. Av den andra klassens mentor fick jag svaret att det i klassen fanns två 

flickor och två pojkar som var villiga att låta sig intervjuas, vilket ändrade min utgångspunkt 

lite, något som jag beskriver ovan i bortfallet. När jag sedermera fått svar från de båda 

mentorerna, så bokade jag in en tid för intervju den 4 december 2012 med den första gruppen 

och den 7 december 2012 med den andra gruppen. Innan intervjuerna tog sin början 

presenterade jag mig och delade ut ett informationsbrev, som liknade det som skickades hem 

till föräldrarna, där syftet med undersökningen, och sekretessen beskrevs. Sedan förklarade 

jag syftet muntligt och presenterade de olika teman som skulle behandlas för att förebereda 

eleverna för intervjun. För att få till en avslappnad stämning för bästa möjliga resultat satt vi 

och småpratade lite innan då jag även bjöd på fika. När fikat var avklarat och alla som skulle 

delta var på plats så frågade jag ännu än gång om eleverna gav sitt samtyckte till att jag 

spelade in hela samtalet, vilket de svarade jakande på.  

 Under intervjun ställde jag ett 15-tal frågor, som ledde till olika följdfrågor baserade på 

elevernas svar, exempel på intervjufrågor, och följdfrågor är: 

- Vilka filmer ser ni på er fritid? Brukar dessa handla om historia, eller utspelar sig förr i 

tiden? 

-  Brukar ni någon gång prata med era äldre släktingar om hur det var på deras tid? 

- Det som brukar tas upp på historielektionerna, är det något som ni själva är 

intresserade av? (Se den bifogade intervjumallen för det fullständiga dokumentet) 
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Efter avslutad intervju så tackade jag eleverna och påbörjade min transkribering av dessa 

omgående. 

  

1.6.3 Etiska överväganden 

Jag har som tidigare nämnts, valt att göra min undersökning med elever i årkurs nio, vilket 

innebär att de respondenter som genomfört intervjuerna är i 15-16 årsåldern. Jag lät därför 

eleverna få med sig ett samtyckesbrev hem som både eleven och deras vårdnadstagare skulle 

skriva under för att eleven skulle få delta i studien. Eleverna har också vid intervjutillfället fått 

läsa igenom samtyckesbrevet ännu en gång och fått ställa sig jakande eller nekande till att 

medverka i intervjun. De har även vid intervjutillfället fått ställa sig till positiva eller negativa 

till att intervjun spelas in. Elevernas namn i resultatdelen är fingerade, även skolans namn 

kommer i studien att hållas anonymt för att skydda elevernas och skolans integritet. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter och begreppsförklaring 

För att kunna analysera elevernas svar, och analysera hur de uttrycker sig när de talar om 

historia både i och utanför skolan, kommer jag att använda mig av olika teoretiska begrepp. 

Historiekultur definieras nedan och kommer att tillämpas för att kunna analysera i vilken form 

eleverna kommer i kontakt med historia utanför skolan. Det kommer även att användas för att 

analysera hur eleverna uttrycker detta när de talar om historia i skolan, i jämförelse med den 

historia de möter utanför skolan. Begreppet historiebruk kommer att nyttjas för att analysera 

hur eleverna brukar historia på sin fritid, och för att kunna utläsa hur detta begrepp uttrycks 

när de talar om historia i skolan, och sitt historieintresse. Finns det ett liknande bruk i alla tre 

sammanhangen eller råder det en skiljelinje mellan elevernas bruk av historia i skolkontexten, 

och på sin fritid?  

 

2.1 Historiemedvetande  

Ett begrepp som används i resultatdelen, om än i liten utsträckning på grund av utfallet av 

elevernas utsagor är historiemedvetande. Nordgren skriver om begreppet i Vems är historien? 

Att människans förståelse för sig själv, sin omvärld och sitt handlingsutrymme påverkas av 

människans tidigare erfarenheter och förväntningar.
33

 Karlsson beskriver begreppet 

historiemedvetande på ett liknande sätt när han skriver att 

 

[v]arje människa har ett historiemedvetande, det vill säga vänder sig till,  

                                                 
33

Nordgren, Kenneth. Vems är historien? (2006) Karlstads universitet. Karlstad. Sid 15 
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reflekterar över och integrerar historien i det egna vetandet och de egna  

handlingarna.
34

 

  

Nordgren konkretiserar begreppet genom att skriva att historiemedvetandet är en mental 

process genom vilken människor orienterar sig i nutid, i ljuset av sina erfarenheter som även 

påverkar förväntningarna om en framtida utveckling. Dessa tre tempusformer påverkar 

varandra ömsesidigt, om nuet förändras så rör sig även förståelsen av historien och tankarna 

om framtiden i samma riktning.
35

 

 

2.2 Historiekultur 

I ett led för att kunna besvara hur, och i vilken form eleverna i min studie kommer i kontakt 

med historia utanför skolan, och i vilken form, eller i vilka former denna kontakt sker så 

kommer jag att använda mig av begreppet historiekultur. Aronsson skriver om begreppet i sin 

uppsats Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden, i Historisk tidskrift 2002. Han 

menar att historiekultur är ” de artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser 

till det förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, 

nutid och framtid.”
36

 Det finns som sagt här en koppling till historiemedvetande, något som 

även Nordgren poängterar är att detta medvetande förutsätter en historiekultur.
37

 Nordgren 

använder och konkretiserar begreppet historiekultur i Vems är historien? Han menar att 

historiekulturen har tre olika dimensioner den politiska som genom berättelsernas förmåga 

kan ge legitimitet och skapa samhörighet i ett samhälle. Den kognitiva dimensionen som 

bygger på erkända kriterier för vad som anses vara accepterad kunskap, och den estetiska 

dimensionen som jag valt att fokusera på.
38

 Nordgren menar att historiekulturen har en viss 

estetisk slagkraft som ligger i ”berättelsens förmåga att göra intryck, att engagera och väcka 

känslor.”
39

 Detta uttrycks främst genom film, musik, litteratur och konst. Begreppet 

historiekultur kommer att vara aktuellt i min uppsats, eftersom jag syftar till att undersöka i 

vilken form eleverna kommer i kontakt med historia utanför skolan. Karlsson menar att det 

finns en kommunikationskedja som är byggd kring historia, som bland annat innehåller flera 

olika länkar. Dessa länkar kan vara en formell länk som exempelvis skolorna och museerna 

                                                 
34

 Karlsson, Klas-Göran, Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys. Karlsson, Klas-Göran & Zander Ulf (red), 

Historien är nu (2009) Studentlitteratur. Lund. Sid 48 
35

 Ibid. 48-49 
36

 Aronsson, Peter. Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden. I Historisk tidskrift 2002.  Historisk 

Tidskrift. 
37

 Nordgren, Kenneth. Vems är Historien?Sid 19 
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 



13 
 

tillhör, och en informell där man rör sig inom sitt nätverk, familjer med mera.
40

Film och 

datorspel, men även utbildningsväsendet och massmedia är en del av dessa länkar som bygger 

denna kommunikationskedja. I den historiedidaktiska kommunikationskedjan finns även 

aktörer som förmedlar och mottar historia på olika sätt, t.ex. är museum och statyer är en del 

av den förmedlande delen av kommunikationskedjan, medan det i denna uppsats är eleverna 

som är mottagarna.
41

 

Karlsson skriver att alla människor har olika förhållningssätt till historien, genom olika 

personliga erfarenheter och behov, något som leder till att man tolkar och brukar historia på 

olika sätt.
42

 Just bruket att historia kommer att beskrivas nedan, men jag kommer att analysera 

i vilken historiekultur som eleverna rör sig i när de kommer i kontakt med historia utanför 

skolan. Jag kommer använda detta begrepp för att analysera frågeställningen om hur elever 

kommer i kontakt med historia utanför skolan. Begreppet historiekultur kommer även att 

användas för att undersöka frågeställningen om eleverna anser att skolämnet liknar eller 

skiljer sig från den historia de möter utanför skolan.  

 

2.3 Historiebruk 

För att besvara frågan hur eleverna anser att deras kontakt med historia utanför skolan 

integreras, eller skiljer sig från den historia som tas upp i skolan, har jag valt att analysera 

deras svar med hjälp att begreppet historiebruk. Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid 

Lunds universitet, skriver i Historien är nu (2009) att det finns flera olika typer av 

historiebruk, och att alla sorters bruk av historien kan sägas handla om människornas sökande 

efter mening och sammanhang i tillvaron. Som jag skriver ovan så finns det finns flera olika 

sorters bruk av historia. Jag använder här, för tydlighet och struktur en matris med inspiration 

från Karlsson för att förtydliga de olika sorter av historiebruk som kommer att användas för 

att analysera resultaten. 

Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka 

Rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 

Pedagoger 

Tolkning 

Verifiering/falsifiering 

av historia 

Minnas Existentiellt Alla Orientering 

                                                 
40

 Ibid 
41

 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red). Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken(2011). Sid 

38-40 
42

 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red). Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken(2011). Sid 

38-40 
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Uppleva Förankring 

Politiskt/pedagogiskt Ideologiskt Pedagoger Likheter och 

skillnader med nutid 

43
 

Här finns som synes ovan bland annat behovet upptäcka och rekonstruera historia, vilket 

brukas av historiker och pedagoger, detta är ett vetenskapligt bruk av historia. Här går bruket 

ut på att tolka historia utifrån samtiden, och målet med bruket är således att förklara eller 

förstå det förgånga.
44

 Det finns även behovet av att minnas och upptäcka, vilket är ett 

existentiellt bruk som brukas av i princip alla människor. Denna typ av historiebruk behövs 

för att känna orientering och stabilitet i ett föränderligt samhälle, och är av en högst privat 

natur. Men det finns även ett politiskt-pedagogiskt bruk som nämns av Karlsson, som används 

av pedagoger, där man brukar historien för att jämföra och söka likheter med nutida 

händelser
45

. Beroende på undervisningens art så kan ett sådant synsätt få ”avskräckande eller 

uppmuntrande funktioner…[eller] få en intellektuell och reflekterande karaktär”
46

 Där är den 

största historiedidaktiska frågan om varför man gör en jämförelse mellan ett samhälle, 

grupper eller individer vid en speciell tidpunkt under historien.
47

 Men denna fråga är ju även 

problematisk för andra brukare än just pedagoger, detta gäller även de historiker som gör ett 

urval för att tolka eller verifiera historien. Även dessa bör ställa sig frågan varför man gör 

jämförelsen mellan just ett samhälle, eller grupper under just en specifik tidpunkt. Fokus 

under min studie kommer att vara på det existentiella, det vetenskapliga och det pedagogiska 

bruket av historia. Detta motiveras genom att det är dessa typer av historiebruk som kommer 

vara aktuella för studiens syfte, att besvara hur eleverna anser att deras kontakt med historia 

utanför skolan sammanfaller med, eller skiljer sig från den historia de möter i skolan. 

Olofsson skriver om historiebruk i sina teoretiska utgångspunkter i Fatta historia. Han 

nämner att inom skolan är det främst de upptäckande, vetenskapliga och pedagogiska bruken 

av historia som förekommer, vilket är anledningen till att även jag använder mig av dessa i 

min analys. 

Dessa olika typer av historiebruk har jag valt att lyfta fram för att kunna analysera hur 

eleverna brukar historia både på sin fritid och i skolan. För att på så sätt kunna besvara 

                                                 
43

 Karlsson, Klas-Göran. Historia som vapen. (1999) Natur och Kultur. Stockholm. Sid 57 
44

 Ibid. Sid 58 
45

 Karlsson, Klas-Göran, Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys. Karlsson, Klas-Göran & Zander Ulf (red), 

Historien är nu (2009) Studentlitteratur. Lund. Sid 59-67 
46

 Karlsson, Klas-Göran, Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys. Karlsson, Klas-Göran & Zander Ulf (red), 

Historien är nu (2009) Studentlitteratur. Lund. Sid 67 
47
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frågeställningen om eleverna ser likheter och/eller skillnader mellan sin kontakt mellan 

historia på fritiden och i skolan. Tillexempel hur eleverna uttrycker sig när de talar om 

historia, både i och utanför skolan, om historien har samma mening, eller fyller samma behov. 

 

3. Resultat 

Här redovisar jag resultaten från intervjuerna med eleverna. För att det ska bli en mer 

strukturerad och lättläst resultatdel har jag valt att dela upp de olika delarna i tre teman.  

 Elevernas kontakt med historia utanför skolan,  

 Elevernas utsagor om historia i skolan. Likhet eller skillnad med den historia de möter 

på fritiden? 

 Vad säger sig eleverna vara intresserade av inom historia  

 

Grupperna bestod, som tidigare nämnts av två grupper om fyra elever de har alla fått fiktiva 

namn. Den första gruppen utgjordes av Agnes, Beatrice, Cajsa, Diana, medan den andra 

gruppen bildades av Erik, Frida, Gustav och Hanna. Jag har valt att slå ihop gruppernas svar 

och göra en gemensam analys. Detta för att ge mer flyt till texten och en mer konkret 

resultatdel. Jag har försökt att få med alla elevernas uttalande, även om de uttryckte sig olika 

mycket vid intervjutillfället. 

 

3.1 Elevers kontakt med historia utanför skolan 

Här beskriver jag elevernas utsagor om hur de kommer i kontakt med historia utanför skolan, 

och ställer detta i relation till teoribegreppen ovan. 

  

De studerade elevernas kontakt med historia utanför skolan sker främst genom deras 

fritidsintressen. Bland annat nämner Erik och Gustav att de möter historia genom ett tv-spel 

som heter ”Red Dead Redemption”. Detta tv-spel utspelar sig under den amerikanska vilda 

västern-eran. När jag ställde en följdfråga om vad som intresserade dem med just det 

historiska med detta spel så svarade Erik: 

 

Erik: Ja tillexempel hur.. vapnen och sånt var uppbyggda 

Kalle: Mm 

Erik: Och hur… och hur… specifikt hur.. 

[…] 

Erik: och sen hur så dom… åkte under den tiden och sånt där 

Kalle: Mm liksom… 
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Erik: att dom rider på hästar och så[…]...åsnor  och sånt där 

 

Här talar Erik främst om den estetiska slagkraften inom historiekulturen som Nordgren 

beskriver. Han nämner att han gillar att se hur vapnen är uppbyggda eller hur man i spelet 

gestaltar transporter under den amerikanska vilda västern, och att detta väcker några slags 

känslor hos honom. Även Cajsa berättar om den estetiska slagkraften inom historiekulturen 

när hon talar om varför hon gillar att se på filmer som utspelar sig förr i tiden. Hon nämner att 

historiska filmer intresserar henne eftersom dessa filmer måste visa ett annat sätt att leva på än 

vad vi gör nu med kläder och byggnader med mera. Hon menar att detta kan göra filmen än 

mer intressant för att man inte är van vid vad man ser. Båda dessa utsagor påvisar att eleverna 

påverkats av den estetisk som förmedlas genom historiska filmer och tvspel. Något som 

uppenbarligen har väckt några slags känslor hos Erik och Cajsa. Det är även uttryck för ett 

högst personligt bruk av historia, då de använder historien för sin egen underhållning, och att 

bruket gett dem ett visst underhållningsvärde.  Eleverna ger även uttryck för en del av de 

informella länkarna i den kommunikationskedja inom historiekultur som jag skriver om i min 

teoribeskrivning. Erik uppger att han har ett intresse av att se hur vapnen var uppbyggda, 

något jag tolkar som att det även finns ett upptäckande bruk av Eriks spelande av ”Red Dead 

Redemption”. Eftersom han finner det intressant att se just hur det kan ha sett ut under vilda 

västern-eran. Även Cajsa uppger att det finns något upptäckande i just filmer som utspelar sig 

förr, då hon menar att man inte är van vid det man ser. Vilket leder till att hon ibland upplever 

filmen som mer intressant på grund av detta. Frida nämner att hon tycker att historia blir mer 

levande, mer en verklighet när hon kommer i kontakt med historia via film.  

 

Det är främst genom just film som eleverna i min studie kommer i kontakt med historia 

utanför skolan. Bland annat nämner Frida att hon har ett intresse för filmerna om Arn, som är 

baserade på romanerna om den svenske, fiktive tempelriddaren Arn Magnusson vilken 

utspelar sig i slutet av 1100-talet, och är författade av Jan Guillou. Hon nämner dock ingen 

speciell anledning till varför hon just gillar dessa filmer, mer än att hon tycker de är bra 

filmer, vilket jag tolkar som ett uttryck för att även hon attraherats av den estetiska slagkraften 

inom historiekulturen. Senare under intervjun så nämner Frida att hon har ett stort intresse för 

svensk historia, där även historien om Arn ingår. Även om Arn är en fiktiv person, och är del 

av en fiktiv berättelse så utspelar den sig under svensk medeltid. Hon nämner att hon fått detta 

intresse genom sina släktingar på sin pappas sida, främst genom sin farfar. Frida berättar 

senare under intervjun att hon ofta samtalar med sin farmor och farfar om just svensk historia. 
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Hon nämner även ett semesterminne när hon och hennes familj reste till Varnhem en sommar 

för att besöka platserna där vissa delar av Arn-filmerna spelades in. Men Varnhem är även ett 

känt historiskt resmål i Sverige, just för sin klosterstad. Dessa berättelser tolkar jag, precis 

som de tidigare uttalanden, av Erik och Clara som ett personligt historiebruk, där Frida i detta 

fall vill upptäcka och se nya saker med sin familj för att samla på sig nya erfarenheter. Men 

hennes beskrivning av hur hon ofta samtalar med sin farmor och farfar om historia visar på en 

viss historiekultur. Hon rör sig i detta uttalande inom de informella länkarna för 

historieförmedlande, där filmer med dess estetiska slagkraft är en länk, och där hennes samtal 

med sina äldre släktingar är en annan. Dessa länkar bygger den kommunikationskedja av 

historiekultur som framträder när Frida berättar om sin kontakt med historia utanför skolan. 

 

Att samtala med sina äldre släktningar om historia, var som de massmediala länkarna, det 

främsta sättet för eleverna att komma i kontakt med historia utanför skolan. Majoriteten av 

eleverna i min undersökning, svarar jakande på frågan om de brukar samtala med sina äldre 

släktingar om historia. Det som ofta framträder i svaren på mina frågor om dessa samtal är att 

eleverna ofta pratar med släktingarna om hur det var på deras tid. Bland annat nämner Agnes 

att hennes mormor bodde i norra Värmland under andra världskriget och att ” dom hade 

mycket… ja tyskar och norskar som flydde och… höll på där då”, och att de brukar prata om 

detta ibland. Även Beatrice berättar att hon samtalar med sina äldre släktingar om andra 

världskriget ibland eftersom ” [m]in gammelmormor levde ju när Hitler hållde på och så”. 

Både Agnes och Beatrice förklarar att det är främst vardagslivet som är fokus när de samtalar 

med sina släktingar, om hur det var på deras tid menar de. Gustav brukar även han prata om 

hur det var på sina äldre släktingars tid. I hans fall är det hans morfar som han berättar om 

under intervjun. Gustav berättar att det är sporthistoria som han och hans morfar pratar om. 

Deras samtal handlar främst om hur det har förändrats med arenor och utrustning från morfars 

tid fram till Gustavs tid. Dessa samtal som Agnes, Beatrice och Gustav talar om, är en tydlig 

länk inom historiekultur, där eleverna i fråga är mottagare och de äldre släktingarna är 

sändare. Det är även fråga om ett existentiellt historiebruk som uttrycks då samtalen om 

historia brukas för att upptäcka nya saker om sin familj, eller för de äldre släktingarna att 

minnas. 

 

Som synes av resultaten ovan så finns det en stor spridning bland hur eleverna kommer i 

kontakt med historia utanför skolan, det sträcker sig från tv-spel och till filmer till samtal med 

äldre släktningar. Men även böcker förekom som historiekontakt under intervjuerna, då 
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Beatrice nämner att hon fått ett intresse för neandertalare tack vare böckerna om grottbjörnens 

folk, skrivna av Jean M Auel. Även detta är en informell länk, av den kommunikationskedja 

som finns inom historiekulturen, men på detta sätt så brukar Beatrice även historien för att 

upptäcka nya historier som intresserar hon, som är ett högst existentiellt bruk för upplevelse. 

Spridningen är relativt bred bland elevernas kontakt med historia utanför skolan, men det är 

främst i de informella länkarna av kommunikationskedjan inom historiekulturen som denna 

kontakt sker. Det är inom massmedia och sitt egna nätverk som eleverna kommer i kontakt 

med historia på fritiden, främst genom filmer och samtal med sina äldre släktingar. Ofta talar 

eleverna om den estetiska slagkraften inom historiekulturen, som för eleverna framförallt 

finns inom filmer och tv-spel, något som även engagerar eleverna och får dem intresserade av 

spelet eller filmen. Eleverna nämner att detta intresserar dem eftersom att dessa visar något 

som eleverna inte anser sig vara vana vid som Cajsa uttrycker det. Eleverna brukar 

uteslutande för sina existentiella behov, för att få underhållning eller för att få en upplevelse. 

 

3.2 Eleverna om historia i skolan. Likhet eller skillnad med den historia de möter på 

fritiden? 

Här beskrivs hur eleverna i min studie talar om historia i och utanför skolan, Om de anser att 

den historia de kommer i kontakt med utanför skolan liknar, eller skiljer sig från den historia 

som de möter i skolan. 

 

När jag under intervjun frågade eleverna vad de anser vara historia i skolan så svarade de allt 

ifrån kungar, till att man får lära sig till varför samhället ser ut som det gör i dag. Men det som 

är mest framträdande är att de talar om att man får lära sig om utvecklingen från förr till nu. 

Diana uttrycker sin spontana tanke om historia i skolan på följande vis: 

 

Kalle: Diana då? Vad är det du tänker på? 

Diana: Jag tänker på högtider och så ja? 

Kalle: Mmhmm hur menar du?..  

Diana:Jamen,  

Kalle: med högtider? 

Diana:ja det som hände förr i tiden… 

Kalle: Mhmm 

Diana: Har blivit att det blivit högtider av det och så 
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Detta är som jag skriver ovan ett mönster som återkommer under intervjun, att eleverna ofta 

anser att historia i skolan innebär att de lär sig hur historien påverkat hur samhället ser ut idag. 

Bland annat så uttalar sig Erik och Frida på liknande sätt när de får resonera om vad historia i 

skolan innebär för dem.  De nämner att det är viktigt att lära sig om historia i skolan, just på 

grund av att man får lära sig vad som har hänt förr och hur det har påverkat dagens samhälle 

och dagens kultur. Detta tolkar jag som att eleverna har tagit till sig av det pedagogiska 

historiebruket som enligt Karlsson framförs i skolan, där man främst söker likheter med nutid 

inom historien och där denna historia även jämförs med nutida företeelser. Beatrice nämner 

även detta när jag frågar dem vad de anser vara positivt med historieämnet i skolan”Ja man 

får ju lära sig varför det är som det är nu[…]Skillnader mellan … förr och nu” Dessa 

uttalanden är inte bara uttryck för det pedagogiska historiebruket, utan man kan även se vissa 

spår av historiemedvetande hos eleverna, de talar ofta i termer att man måste förstå forntiden 

för att förstå nutiden, hur historien har påverkat och påverkar det som sker i dagens samhälle. 

Det som fattas för att elevernas uttalanden skall vara ett renodlat historiemedvetande är att de 

även bör prata om framtiden, något som de inte gör i dessa uttalanden. Man kan även se detta 

nu och då tänkandet i vissa uttalanden som eleverna gör om sin kontakt med historia på 

fritiden. Bland annat nämner Erik att han gillar att se skillnaderna hur man transporterades 

och hur vapnen i vilda västern såg ut. Men även Cajsa uttrycker detta när hon nämner att hon 

gillar att se filmer som utspelar sig förr i tiden för att de måste visa hur annorlunda det var då 

från nu, med tillexempelvis kläder. Men denna koppling mellan det pedagogiska bruket av 

historia som de tar åt sig av i skolan, och det privata underhållningsbruket som eleverna tar 

del av på fritiden gör inte eleverna själva i just dessa uttalanden, utan detta har framkom under 

analysen efter intervjuerna. Dock kan man se att det är lite av samma intresse, att det är 

skillnaderna mellan då och nu som oftast fångar dem, både i och utanför skolan. 

 

Då eleverna tillfrågades om de anser att det som de intresserar sig för utanför skolan tas till 

vara på i skolan går åsikterna om detta isär. Bland annat så svarar Cajsa: 

 

Kalle: okej vad… Skulle ni vilja att det som ni är intresserade av inom historia togs upp mer på lektionerna? 

Cajsa: Jaa? 

Kalle: […] hur då? 

Cajsa: men det… vänta hur menar du nu? 

Kalle: Ja men, säg att ni är intresserade av någonting i historia 

Cajsa: Jaa? 

Kalle: Skulle ni vilja att det togs upp mer på lektionerna? Att läraren.. 
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Cajsa Jaa 

Kalle:…Liksom såg det? 

Cajsa: För då får man ju reda på det man tycker är intressant liksom 

 

Här anser Cajsa att hennes intressen inte alltid tas tillvara på under lektionerna. På följdfrågan 

om på vilket sätt hon ville att detta skulle uppmärksammas så svarar hon att hon vill att detta 

skall uppmärksammas genom film. Vilket fick instämmande svar av de andra flickorna i 

hennes intervjugrupp. De ansåg allihop att film skulle vara det bästa sättet att ta tillvara deras 

intresse i historieundervisningen, dock så anser flickorna att det som de intresserar sig av 

historia på fritiden ibland kan uppmärksammas under lektionstid, men att detta, enligt Agnes 

är beroende av vad som tas upp på lektionerna. Även om Erik och Gustav anser att det som de 

intresseras av inom historia som andra världskriget och revolutioner, ofta uppmärksammas på 

lektionerna så är de överens med de andra eleverna om att skolan skulle kunna 

uppmärksamma deras intressen än mer. Gustav anser att så främst skulle kunna ske genom att 

man fick göra fler egna arbeten. Frida instämmer och menar att ”för får man göra nåt som 

man tycker är roligt så gör man det oftast bättre också” Eleverna i studien verkar vara relativt 

överens om att det som de själva är intresserade av uppmärksammas i skolan, men att de 

skulle vilja att detta uppmärksammades än mer av undervisande lärare. Både genom film, 

egna fördjupningsarbeten eller genom att skriva egna uppsatser. De nämner att detta skulle 

göra ämnet roligare och mer intressant. Här finns tydliga tecken på att eleverna anser att 

historieundervisningen i skolan på sätt och vis liknar den historia som de själva är intresserade 

av och får kontakt med utanför skolan. De uttalar sig om att deras intressen inom historia 

ibland sammanfaller med det som undervisas i skolan, men att de vill att detta skall 

uppmärksammas än mer inom skolan.  

 

Vissa elever i undersökningen anser att det finns en viss skillnad mellan den historia som de 

berättar att de kommer i kontakt med utanför skolan och den som de möter i skolan. Gustav 

menar att detta kan komma till uttryck när han får höra olika berättelser fast om samma sak. 

Tillexempel en berättelse som är formulerad på annat sätt än det som han har lärt sig i skolan, 

även Erik instämmer i detta och medger att han i samtal med sina släktingar, kommer i 

kontakt med det som han läst om i skolan. Han känner igen sig i Gustavs uttalande  om att han 

ibland kan få ett helt annat svar på samma fråga på sin fritid än i skolan. Både Gustav och 

Erik finner denna problematik förvirrande. Eleverna i min studie är dock relativt överens om 

att den historia de möter utanför skolan i stor utsträckning sammanfaller med den 
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undervisning som förs i skolan. När jag frågade dem om de tycker att skolämnet skiljer sig 

från det som de kommer i kontakt med utanför skolan, så är det övervägande jakande svar. 

När eleverna får tala om historieundervisningen i skolan så är det främst det pedagogiska 

historiebruket som de återger och verkar ha tagit åt sig. eftersom de nämner att det man lär sig 

i skolan är hur samhället har utvecklats från då- till nutiden, och jämförelser med hur det var 

då jämfört med nu. Just detta skriver Karlsson om när han behandlar det pedagogiska 

historiebruket, som eleverna i min studie verkar ha tagit del av . Men eleverna hänvisar även 

till detta nu och då tänkande när de talar om sitt privata historiebruk, och det 

underhållningsvärde som uttrycks när de berättar om sin kontakt med historia utanför skolan. 

Men detta verkar vara av en annan karaktär och mer för nöjesskull, medan de brukar historien 

för ett lärande i skolan. Kontentan är ändock att de anser att skolans undervisning har mer 

likheter, än olikheter med den kontakt som eleverna får med historia på sin fritid. Elevernas 

intressen sammanfaller ofta med skolundervisningen även om de anser att skolan bör ta 

tillvara på detta bättre. 

 

3.3 Vad säger sig eleverna vara intresserade av inom historia? 

Här beskrivs hur eleverna uttrycker sitt historieintresse. I vilken historiekultur och vilket 

historiebruk rör sig eleverna i när de samtalar om sitt historieintresse? 

 

Som jag skriver ovan så sammanfaller ofta elevernas historieintresse med det som sker under 

skolans lektioner i historia. 

Beatrice berättar att hon är intresserad av perioden då neandertalarna levde då hon fått detta 

intresse ifrån böckerna om grottbjörnens folk. I detta uttalande rör sig Beatrice tydligt inom 

det privata historiebruket för sin egen underhållning eller upplevelse. Men det är även ett 

uttryck för historiekultur eftersom hon attraherats av den estetiska slagkraften som finns inom 

historiekulturens länkar. Där litteratur är en länk i kommunikationskedjan för 

historieförmedlande. 

 

Elevernas svar om historieintresse sträcker sig över långa tidsperioder till specifika personer. 

Bland annat nämnde både Cajsa och Diana att de är intresserade av den tid då dinosaurier var 

levande, medan Erik, Hanna, Frida och Gustav berättade att de bland annat är intresserade av 

1900-talets historia. Främst på grund av de stora förändringar som hände bland annat under 

andra världskriget. Även här så talar Erik och Gustav om förändringarna från då- till nutid, 

som enligt teorin är en del av det pedagogiska historiebruket, och något som Erik och Gustav 
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verkar ha tagit åt sig av, även när det gäller sitt privata bruk av historia för sitt eget intresse 

för att lära sig och upptäcka nytt. Erik för ett liknande resonemang när han berättade om sitt 

intresse för medeltiden. Då han nämnde att han är intresserad av just detta för att man kan se 

hur stor skillnad det var på hur folk levde då till att se ur människorna har anpassat sig för att 

leva och utvecklats till dagens samhälle. 

Jag frågade även eleverna om de hade någon favoritperson inom historien, där bland annat 

Agnes svarade: 

 

Agnes:[skratt] Alltså jag är såhära fascinerad av farao 

[skratt] 

Kalle: Okej? 

Agnes: Ja, han[farao] är de… just i så fall 

Kalle: Mmm… finns det nån anledning till det eller är det bara? 

Agnes: Alltså man har ju sett så mycket filmer liksom… 

 

Här har Agnes tydligt fått ett intresse för farao, vilken farao nämns inte men jag antar att 

intresset sträcker över sig flertalet egyptiska faraoner. Men här har Agnes precis som många 

andra i denna studie, attraherats av den estetiska slagkraften inom historiekulturen som på 

något sätt väcker känslor hos eleverna. Agnes berättar att anledningen till hennes intresse för 

farao har sitt ursprung i att hon har sett mycket filmer om honom, vilket har lett till hennes 

fascination av densamma. 

Även Frida har ett exempel på ett stort intresse för en enskild person inom historien. I hennes 

fall är det Gustav Vasa. Vid mina följdfrågor så framkommer det att det är just historierna om 

hur Gustav Vasa flydde från danskarna för att sedan samla dalkarlarna för att befria Sverige 

från dansken som gett Frida intresset för Gustav Vasa. Enligt mig är även detta en del av den 

attraktionskraft som finns inom historiekulturen. Då det just är spänningen och det estetiska i 

berättelserna om  Gustav Vasa som intresserat Frida. Men hon nämner senare under intervjun 

att hon har ett stort intresse för just svensk historia i allmänhet, och en vilja att lära sig om 

detta, vilket jag utläser som ett sorts privat historiebruk. Inte bara för sitt höga nöjes skull som 

underhållning och upplevelse, utan även för att lära sig och upptäcka nya saker inom svensk 

historia. 

 

Det finns även ett visst ointresse för vissa delar av skolundervisningen i historia enligt många 

av eleverna i studien. Bland annat uttrycker Beatrice sig följande om saker som hon finner det 

onödigt att lära sig: 
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Beatrice: Mmm och mycket som vi inte har nån användning för sen tycker jag så här …  

Kalle: Okej? 

Beatrice: Konstiga saker 

Kalle: Mm vad kan... vad kan det vara för nåt då? Om du får ta nåt exempel? 

Beatrice: Ja… tillexempel varför skulle jag vilja veta att Napoleon hade en massa sjukdomar o sånt 

 

Här uttrycker Beatrice åsikten att saker som man inte kan ha någon användning för känns 

onödigt, eller ointressant att läsa om i skolan. Detta framträder mer än en gång under båda 

mina intervjuer. Även Gustav menar att smådetaljer inom historien eller saker som inte rör 

Sverige så mycket känns ”lite onödigt” att lära sig. 

Sammanfattningsvis så anser jag utifrån den insamlade datan, att eleverna har ett relativt stort 

historieintresse. Deras intressen sträcker sig alltifrån tiden för dinosaurier och neandertalare, 

till 1900-taltets historia. Elevernas historieintresse utgår ofta från det som även behandlas i 

skolan, vilket troligtvis kan förklaras med att det är i huvudsak i skolan som historia som 

ämne behandlas vetenskapligt, medan det i hemmen utgår får ett mer privat historiebruk, för 

upptäckande och minnen. Men detta kan självklart skilja sig åt beroende från vilket hem 

eleverna i fråga kommer ifrån, dessa elever kan mycket väl komma från hem där historia 

brukas vetenskapligt utan att detta framkommer under intervjuerna. Under mina två intervjuer 

så var det privata historiebruket det framträdande när eleverna talade om sina möten med 

historia utanför skolan.  

 

4. Slutsatser. 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur elever i en årskurs nio-klass kommer i kontakt 

med historia utanför skolämnet. Samt om eleverna anser att deras kontakt med historia liknar, 

eller skiljer sig från den historia som tas upp under lektionstid. Även vad eleverna sade sig 

vara intresserade inom historia skulle belysas. 

 De frågeställningar jag använde mig av för att kunna besvara detta syfte var: 

– Hur kommer eleverna i kontakt med historia utanför skolan? I vilka olika former ter sig 

denna kontakt? 

– Anser eleverna att deras kontakt med historia utanförskolan liknar, eller skiljer sig från 

historieundervisningen i skolan? 

– Vad säger sig eleverna vara intresserade av inom historia 
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Med tanke på att detta är en relativt liten intervjustudie på c-nivå, så är det svårt att dra några 

generella slutsatser som är representativa för den totala elevpopulationen. Så de resultat som 

redovisats i denna uppsats företräder enbart åsikterna hos en liten grupp elever på en skola i 

en mindre stad i Värmlands län. Jag hade säkerligen kunnat få ett annorlunda resultat om jag 

gjort ett annat urval av elever. Eftersom mitt urval baserades på frivillighet, kan det vara så att 

det främst är skolintresserade elever som ställt upp i studien. Jag hade mycket väl kunnat få 

ett annat resultat om jag gjort ett subjektivt urval med elever med olika betyg i historieämnet, 

och med olika stort skolintresse. 

Slutsatserna för denna uppsats är att eleverna kommer i kontakt med historia på relativt 

liknande sätt. Det är främst genom sina fritidsintressen som tillexempel filmer, böcker och tv-

spel som denna kontakt sker. Men även samtal med sina äldre släktingar var en bidragande 

faktor till kontakten med historia utanför skola, vilket alla är en del av de informella länkarna 

i den kommunikationskedja som förmedlar historiekultur. Men det är även del av ett privat 

historiebruk för underhållning, upplevelse och upptäckande. 

 

Eleverna fann även att skolämnet historia relativt ofta kunde sammanfalla med det som de 

själva var intresserade av utanför skolan, det var dessa gånger som eleverna fann ämnet i 

skolan mer intressant. De berättade att de inte fann skolämnet skilt från den historia de 

upplever i vardagen, dock ansåg de att de ibland kunde få motstridiga uppgifter om en 

händelse. Detta ledde till att de hade svårt att se vilken berättelse som stämde och gav 

känslorna av förvirring hos vissa av eleverna. 

Historieintresset hos eleverna i studien finner jag relativt stort eftersom de tog upp vitt skilda 

intresseområden. Det fanns intressen av svensk historia, andra världskriget, 1900-talet, 

neandertalare och dinosaurier. Dock kan man även tolka Hannas och Dianas tystnad under 

intervjun som ett ointresse för historia, men eftersom de inte ger uttryck för något sådant drar 

jag slutsatsen att så är inte fallet. Eftersom de uttrycker ett visst intresse för historia, om än ett 

litet sådant. 

 

Sammanfattningsvis så kommer eleverna i kontakt med historia via film, böcker, tv-spel och 

samtal med sina släktingar. De finner inga större skillnader mellan den historia de upplever i 

skolan och den historia som de kommer i kontakt med utanför skoltid. Utan dessa brukar allt 

som oftast sammanfalla med varandra. Dock kan vissa elever uppleva att när de kommer i 

kontakt med olika berättelser om ett och samma fenomen, så kan detta göra dem osäker om 

vad som stämmer och inte. 
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5. Diskussion 

Här diskuterar jag mina resultat och relaterar dessa till den tidigare forskningen. Jag för även 

ett resonemang om hur resultaten kan påverka de lärare som arbetar i skolan, såväl som 

framtida lärare. Jag har valt att diskutera resultatet av varje frågeställning var för sig, för att 

sedan diskutera helheten av mina resultat 

I inledningen beskrivs en problembild som består i att elever i tidigare forskning har haft ett 

relativt stort intresse för historia, men enbart sett detta som ett ämne i skolan och något som 

man enbart arbetat med för proven. Det jag syftade till att studera var att se hur eleverna anser 

sig komma i kontakt med historia utanför skolan, och om denna kontakt liknar eller skiljer sig 

från den historia som framförs under lektionstid.  

 

Jag anser således att jag både besvarat mina frågeställningar och syfte genom min 

undersökning.  

Resultaten till min första fråga om hur eleverna kommer i kontakt med historia utanför skolan 

visar att eleverna i de båda undersökta grupperna kommer i kontakt med historia bland annat 

genom samtal med sina äldre släktingar. Agnes nämner att hon ibland brukar prata med sina 

mor- och farföräldrar om hur det var att gå i skolan på deras tid. Denna typ av kontakt med 

historia förekom även hos andra elever. Erik, Gustav och Frida berättar om hur deras mor- 

och farföräldrar brukar berätta för dem hur det var när de växte upp. Kontakten med historia 

via sina äldre släktingar, är något som även har visar sig hos tidigare studerade elever. I 

Olofssons studie Fatta historia uppger eleverna att de talar med sina släktingar om hur de 

invandrade till Sverige under, eller strax efter andra världskriget. I Rosenzweig och Thelens 

undersökning The Presence of the Past visar det sig att de flesta människorna där uppskattar 

sin släkts historia och att prata om detta med sin familj. Detta är dock inte det vanligaste sättet 

att möta historia utanför skolan för eleverna i min studie. Kontakten med historia sker främst 

genom elevernas fritidsintressen och det är på en ganska bred front som eleverna kommer i 

kontakt med historia. Det är främst genom filmer och böcker som  detta möte sker utanför 

skolan. Men det är även genom tv-serier, böcker och tv-spel som leder till denna kontakt. 

Detta är ett relativt tydligt tecken enligt mig på att eleverna främst kommer i kontakt med 

historia via sina fritidsintressen vare sig det är genom böcker, tv-spel, filmer eller genom ett 

genuint intresse för historia. Eleverna rör sig inom historiekulturen och attraheras av dess 

estetiska slagkraft, vilket tydligt kan uttläsas i deras berättelser om sin kontakt med historia på 

sin fritid. De ger även uttryck för ett ett historiebruk när de talar om sin kontakt med historia 

utanför skolan. Det är allt som oftast ett privat bruk för en vilja att upptäcka, lära sig eller att 
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underhållas av historia som eleverna uttrycker. Till exempel så uttrycker Cajsa att filmer som 

rör historia målar upp en bild som är mycket bättre än om man skulle läsa om detsamma i en 

bok. Detta är inte bara ett uttalande för ett privat underhållningsbruk av historia, utan även ett 

uttryck för attraktionen för en estetisk slagkraft av filmen. Resultaten på min första fråga om 

hur eleverna kommer i kontakt med historia utanför skolan både liknar och skiljer  sig från det 

som framkommer i The Presence of the Past. Mina resultat liknar dessa eftersom att det 

främst är genom samtal med släktingar som denna kontakt sker. Men de skiljer sig även 

eftersom respondenterna i The Presence of the Past inte anser ser sig känna någon större 

koppling till historia när de läste böcker eller såg på film, något som eleverna i denna 

undersökning betonade att de uppskattade. 

 

Jag anser att resultaten om hur eleverna kommer i kontakt med historia utanför skolämnet, 

kan komma till stor nytta för mig som framtida historielärare på högstadiet, men även aktiva 

och framtida lärare. Trots att dessa resultat enbart representerar en liten grupp av elever. 

Jag anser att man som lärare måste ta tillvara på elevernas fritidsintressen om dessa rör det 

man arbetar med i skolan. Tillexempel om man som Frida har ett intresse för den fiktive 

tempelriddaren Arn så bör man som lärare kunna arbeta med detta med eleverna. Man skulle 

kunna arbeta med källkritik om detta eller att man inkorporerar denna historia i sin 

undervisning när man behandlar medeltiden och korsriddarna. Detta eftersom att jag anser att 

man genom ett sådant arbetssätt skulle få ett mer fördjupat lärande för eleven .Om det är 

något som eleven har ett stort intresse för som även Frida påpekar i min resultatdel. Även 

detta kan kopplas till den tidigare forskningen, då eleverna i Berntssons studie nämner att när 

de har en relation till det som framkommer under lektionstid så blir ämnet mer meningsfullt. 

Detta uttrycker även Diana under intervjun då hon nämner att när hon kan koppla släktingars 

berättelser till skolämnet blir detta mer intressant. 

 

Eleverna i min studie är även positiva till historia. Både i skolan och på sin fritid, något som 

besvarar min andra frågeställning. Om eleverna anser att skolämnet liknar eller skiljer sig från 

den historia som de kommer i kontakt med på sin fritid. Eleverna menar att man i skolan får 

förståelse om varför världen ser ut som den gör idag. Det är även denna aspekt som dyker upp 

när eleverna får resonera om varför de tror att man läser historia i skolan. De tar bland annat 

upp att man måste lära sig hur det var förr för att förstå nutiden men även att man måste lära 

sig av historiens misstag. Att eleverna i min studie talar i positiva termer om skolämnet var 

inte så oväntat då det stämmer in med de tidigare studierna som Olofsson och Hansson har 
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gjort, där även deras studerade elever visar på ett relativt stort intresse för skolämnet. Min 

undersökning visar även att eleverna ser en viss utvecklingspotential hos skolämnet för att 

göra det mer intressant. Vissa av eleverna menar att de borde få se mer film för att de anser att 

de lär sig lättare genom att få se filmer, för att på så sätt ”måla upp en bild” av hur det kan ha 

sett ut under den aktuella perioden. Medan vissa elever gärna gjort fler egna arbeten eller 

uppsatser, där man får arbeta med det man själv är intresserad av. Att undersöka hur eleverna 

anser att deras eget historieintresse tas tillvara på inom skolan var själva huvudsyftet med 

denna uppsats. Jag ville undersöka hur och om eleverna ansåg att historia var ett ämne i 

skolan och ett annat utanför i deras vardagsliv. Utvecklingspotentialen som eleverna ser hos 

ämnet skall därför tas tillvara av mig under min framtida lärargärning.Olofssons och 

Hanssons studier visar att elevernas eget historieintresse inte alltid uppmärksammas av 

historielärarna. Samt att eleverna inte alltid ser sin släkts historia som en del av den stora 

historien utan att släktens historia måste vara relaterad till stora och kända händelser för att 

kunna ses som historia. Precis som jag beskriver ovan så ser eleverna utvecklingsmöjligheter i 

skolämnet för att skolan bättre ska kunna fånga upp deras intressen och integrera dessa i 

historieundervisningen.I en betydligt större utsträckning än nu Dock så anser eleverna allt 

som oftast att historieämnet, deras historieintresse och möten med historia utanför skolan 

sammanfaller med varandra. Flera av eleverna pratar om möten och samtal med sina äldre 

släktingar och att det som de brukar prata om tas ibland upp i skolarbetet. Detta är något som 

jag som framtida lärare bör ta åt mig av. Jag anser att man som lärare måste se elevernas 

intresse som en del av undervisningen. Om en elev visar ett intresse för ett visst ämne så bör 

man som lärare ta tillvara på detta för att på så sätt aktivera ett lärande, och ett större intresse 

för ämnet. Eleverna i båda grupperna är överens om att historiearbetet i skolan blir än mer 

intressant när det är något som de själva är intresserade av eller har en personligrelation till. 

Tillexempel nämner Diana att hon tycker att skolämnet blir mer intressant när det dyker upp 

något som hon pratat med sina äldre släktingar med. Det framgår som sådant att eleverna 

verkar anse att skolämnet och den historia som eleverna möter i skolan inte är skilda från 

varandra som ämnen. Vilket jag som framtida historielärare ser som positivt, eftersom jag tror 

på idén om att man måste integrera elevernas egna intressen i det dagliga skolarbetet. Detta 

för att få eleverna än mer intresserade av både skolämnet historia, men även historia i 

vardagen 

 

Min egen undersökning visar även att eleverna har, liksom andra studier, ett relativt stort 

historieintresse, detta är något som vissa av eleverna uttrycker själva, medan det hos andra, 
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enligt mi finns ett mer outtalat intresse för just historia, bland annat hos Hanna. Eleverna i 

uttrycker själva att de har ett historieintress. Som jag  skrivit tidigare skrivit så skiljer sig 

dessa intressen åt. Det är allt ifrån andra världskriget till dinosaurier och neandertalare. Detta 

kan även vara ett rent intresse hos eleverna för just specifika aktörer eller händelser eftersom 

detta är något som är relativt enkelt att intressera sig för, och fördjupda sig i för eleverna. Det 

är även ett historiebruk som uttrycks av eleverna när de talar om sitt historieintresse, det är 

främst en lust att upptäcka och att lära sig något nytt som gör att de söker sig till vissa 

historiska epoker eller aktörer, men även underhållningsvärdet verkar vara en del av elevernas 

historieintresse. Något som är en del av historiekulturen, att den kan vecka känslor genom sin 

estetik. 

 

Avslutningsvis anser jag att jag uppfyllt mina frågeställningar, och därmed även besvarat mitt 

syfte med uppsatsen, jag anser att arbetet med denna uppsats varit givande och lärorik för mig 

som framtida lärare, eftersom den har gett mig, och förhoppningsvis läsaren av denna uppsats, 

en insyn i hur elever tänker om sin historiekontakt utanför skolan, och historia som ämne i 

skolan. Jag hoppas att min undersökning gett viss ny kunskap om hur en liten grupp elever 

resonerar om deras kontakt med historia utanför skolan, och hur denna integreras eller bör 

integreras i det vardagliga skolarbetet. 
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Till föräldrar med barn vid XXXXXskolan 
årskurs 9 

 

Mitt namn är Karl Engqvist och jag utbildar mig till historie- 

och samhällskunskapslärare på Karlstads universitet. Jag har 

studerat i nio terminer och gör under höstterminen min tredje 

termin i historia och har valt att skriva min C-uppsats i 

historia. Jag har även genomfört min verksamhetsförlagda 

utbildning på XXXXXskolan 7-9. Jag är intresserad av att 

intervjua elever i årskurs nio om hur de kommer i kontakt med 

historia utanför skolämnet. Eleverna som deltar i 

undersökningen kommer att vara helt anonyma, och även 

skolan kommer att få ett anonymt namn i uppsatsen. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur eleverna 

kommer i kontakt med historia utanför skolämnet, samt vad 

eleverna anser vara historia i skolan i jämförelse med den 

historia de kommer i kontakt med utanför skoltid. 

 

Metoden för datainsamling är intervjuer som även kommer att 

spelas in 

 

 

 

Ta gärna kontakt med mig om ni vill veta mer,  

Tel: XXX-XXXXXXX 

XXX@student.kau.se 

 



 

För formella samtal (intervjuer) med era barn behöver vi 

vårdnadshavarnas tillstånd. Vi ber er därför att fylla i talongen 

och lämna till personalen på skolan senast 23/11-12 

Jag tillåter att mitt barn deltar i samtal  



Jag vill inte att mitt barn blir deltar i samtal     



Elevens 

namn…………………………………………………………

……………………………………... 

 

Vårdnadshavares 

underskrift……………………………………………………

…………………………………................................................

....................................................................................................

................................................................................................ 

 

Ort och datum 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................... 

 

Ev. Övrig information 



 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor 



 

 

Tema: Elevernas åsikter om historia i skolan 

- Kan ni berätta om vad historieämnet i skolan är för er? Vad är det första ni tänker på 

när ni tänker på ämnet i skolan? Vad är bra/dåligt? 

- Varför tror ni att man läser om historia i skolan? 

- Vad är som brukar tas upp under historielektionerna? Är detta bra eller 

dåligt/intressant eller ointressant? 

- Det som ni arbetar med på lektionerna, har de något att göra med de ni är intresserade 

av inom historia? På vilket sätt? 

- Skulle ni vilja att det som ni är intresserade av inom historia uppmärksammades mer 

under lektionen? På vilket sätt i så fall? 

 

Tema: Elevernas historieintresse 

- Vad innebär ordet historia för er? Vad är historia? 

- Finns det någon speciell tidsperiod ni är intresserade av i historien? Varför just den 

tiden/perioden?  

- Har ni någon favoritperson i historien? Varför just hon/han? 

- Finns det någon speciell sorts historia som ni är intresserade av? Ge exempel 

- Finns det någon tidsperiod och/eller person som känns extra viktig att läsa om? Eller 

oviktig att läsa om? 

- Tycker ni att det är viktigt för er att läsa historia i skolan? Varför/varför inte? 

 

Tema: Elevers kontakt med historia utanför skolan 

- Vad brukar ni se för filmer? Har ni någon favoritfilm? Ser ni någon gång på historiska 

filmer/som utspelar sig förr i tiden? Varför/varför inte? 

- Ser ni någon tv-serie? Har ni någon favoritserie? Någon serie ni ser som utspelar sig 

förr i tiden? Varför just dessa (om historiska) 

- Läser ni ofta böcker på fritiden? Vilken sorts böcker är det? Läser ni någon gång 

historiska böcker? Varför/varför inte? 

- Brukar ni spela några tv - eller dataspel? Vilka då? Är det några spel som rör historia? 

- Vad brukar ni annars göra på er fritid? 

- Brukar ni någon gång prata om hur det var på era äldre släktingars tid typ mormor & 

morfar eller farmor & farfar? Om vad i så fall?  



 

- Vad tycker ni är bra/dåligt med kontakten med historia som ni får på det här viset? 

Vad är det ni gillar/ogillar? 

- Vilket sätt tycker ni är det mest intressanta sättet för er att möta historia på? Det ni 

möter i skolan? Eller det ni upplever hemma och på er fritid? 

 

 

 

 

 

 

 


