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Inledning 

Historia påverkar oss alla. Släktforskning blir mer och mer vanligt, och det går att hitta kurser 

på de flesta bibliotek. Affärer använder sin historia som en garanti på kvalitet, som i 

butikkedjan Claes Ohlssons reklam: ” Smarta produkter och lösningar har varit vår passion 

sen 1918”.
1
 Allt detta kan verka harmlöst. Att många hävdar att de är släkt med Gustav Vasa, 

eller att företag anser att de är bättre för att de är äldre. Peter Aronsson menar att det skapas 

en legitimitet när någon eller något har kopplingar till historien, eller kan visa på en lång 

kontinuitet.
2
 Vissa kanske fifflar lite med en siffra för att verka äldre. Men det finns även 

grupper som använder historien för politiska agendor, som de som förnekar att förintelsen ägt 

rum. Eller andra folkmord och övergrepp som regeringar har förnekat.
3
 Då blir det plötsligt 

mycket viktigare att veta vad som är riktigt.  

I skolan får eleverna möjlighet till att lära sig kritiskt tänkande, så de till exempel kan 

upptäcka historieförvanskning.
4
 Skolan är även en av de arenor där samhällets värderingar blir 

synliga, inte minst i skolans styrdokument. Som exempel förändras synen på historia över tid, 

vad som är viktigt och vad som går att veta, detta påverkar skolans undervisning i historia.
5
 

Enligt läroplanen som var giltig 1994-2011 hade skolan som uppdrag att göra eleverna 

medvetna om sitt kulturarv, en historisk medvetenhet, som är viktig för elevernas 

identitetsutvecklande. Detta, påpekas det i läroplanen, blir extra viktigt i ett pluralistiskt 

samhälle.
6
 Dessa mål kan sägas vara en del av det fostransuppdrag dagens skola har. 

Enligt historikern Hans Albin Larsson har skolan, och har länge haft, två övergripande 

uppdrag. Ett är samhällsnyttigt och det andra är för den enskilda individens nytta. Eleverna 

ska lära sig tillräckliga kunskaper för att klara sig i livet, vilket kan vara olika under olika 

tider. Samtidigt mår samhället bättre om invånarna är välutbildade.
7
 Dessa kan ses som det 

fostrans - och kunskapsuppdrag som finns i dagens skola.  

                                                           
1
 http://www.clasohlson.com/se/  121005 

2
 Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004. S. 62. 

3
 Exempelvis http://www.svd.se/kultur/understrecket/fornstort-rike-i-skuggan-av-ett-maktigt-

berg_6717761.svd  
4
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011. S. 172. 

5
 Larsson, Hans Albin, Barnet kastades ut med badvattnet: historien om hur skolans historieundervisning 

närmast blev historia, Historielärarnas fören., Bromma, 2001. S. 7. 
6
 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94, Utbildningsdep., 

Stockholm, 1994. S. 3f. 
7
 Larsson, Hans Albin, Mot bättre vetande: en svensk skolhistoria, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2011. S 11.  

http://www.clasohlson.com/se/
http://www.svd.se/kultur/understrecket/fornstort-rike-i-skuggan-av-ett-maktigt-berg_6717761.svd
http://www.svd.se/kultur/understrecket/fornstort-rike-i-skuggan-av-ett-maktigt-berg_6717761.svd
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Den svenska skolan har alltså ett fostrande syfte, och inte bara ett lärandesyfte.
8
 Mellan dessa 

två syften finns det spänningar, men även inom dem. Ett mycket tydligt bevis på den inre 

spänningen i fostranssyftet kan ses i följande citat, hämtat från 2011 års läroplan för 

grundskolan, förskoleklass och fritidshem. 

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition  

och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till  

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i  

skolan ska vara icke-konfessionell.
9
 

En av svenska akademins ordlistas synonymer med konfessionell är ”byggd på”. Alltså ska 

skolan inte bygga på någon religion, samtidigt som den ska överrensstämma med kristen 

tradition. Den var också en debatterad formulering när Lgr11 skrevs.
10

 Samtidigt menar 

statsvetaren Magnus Dahlstedt att ordet västerländskt inte är problemfritt heller då det skapar 

en norm som signalerar att den värdegrund som inte är kristen/västerländsk inte är önskvärd i 

svensk skola.
11

 

Detta spänningsförhållande går även att se mellan fostranssyftet och de kunskapsmål som 

finns i historieämnet. Utbildningen ska ha elevens tidigare erfarenheter och kunskaper som 

utgångspunkt.
12

 Samtidigt fokuserar det centrala innehållet i historieämnet för årskurs 1-6 på 

hembygden, det svenska, nordiska och europeiska.
13

 Hur hanteras denna spänning i skolorna? 

Och hur påverkar detta elevens uppfattning om sin egen historia och historieämnet? 

I och med de ekonomiska nedskärningarna på 1990-talet har skolan fått mindre resurser. 

Klasserna har blivit större och mer fokus läggs på eget arbete.
14

 Detta menar författarna till 

skolverkets rapport om värdegrunden, främjar kunskapssyftet i skolan men gör det svårare att 

arbeta med fostranssyftet och värdegrunden. Individualisering gör att eleverna inte möts i 

samtal, och det skapas ingen möjlighet att prata om frågor som berör värdegrunden. Dessutom 

                                                           
8
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011. S. 9.  

9
 Ibid. S. 7 

10
 Se exempelvis Sturmark C, Johansson M, Jersild PC, Häggström O ”Myt att kristendomen byggde Sverige” i 

SvD 100228.  
11

 Dahlstedt, Magnus, Aktiveringens politik: demokrati och medborgarskap för ett nytt millenium, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 2009. S. 82f. 
12

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011. S.8.  
13

 Ibid. S. 172 ff.  
14

 Zackari, Gunilla & Modigh, Fredrik, Värdegrundsboken: om samtal för demokrati i skolan, 

Värdegrundsprojektet, Utbildningsdep., Regeringskansliet, Stockholm, 2000. S. 44. 
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kan de samtal som äger rum skapa en vi-dem-känsla. Det kan ge en ökad känsla av 

utanförskap för människor med invandrarbakgrund. Och öka på känslan av skillnader.
15

  

Historikern Johan Hanson skriver att i sin undersökning, där han pratat med historielärare, att 

det visade sig att lärarna tror att det eleverna uppfattat inte alltid är vad eleverna verkligen 

begripit.
16

 Alltså kan det vara av vikt att undersöka vad elevernas uppfattning om ämnet är. 

De undersökningar som gjort innan jag började med denna undersökning har varit kvantitativa 

undersökningar där eleverna har fått kryssa i på förhand formulerade svar.
17

 Därför kan det 

vara av intresse att göra en kvalitativ studie och låta eleverna själva formulera sina åsikter om 

historieämnet, hur de ser på historiemedvetande, och om historien anses ha någon påverkan på 

deras eget och andras identitetsskapande. De undersökningar som gjort om elevers 

uppfattningar om historia har gjorts med äldre elever, från femton år och uppåt. Därför kan 

det vara intressant att se vad som redan finns hos eleverna innan de blir tonåringar, eftersom 

historiemedvetenhet är något elever i årskurs sex redan ska ha tränat på.
18

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa grundskoleelevers uppfattningar om skolans historieämne 

och hur dessa rimmar med det kunskaps- och fostransuppdrag som beskrivs i Lgr11 och i 

ämnets kursplan. För att precisera syftet ställs följande frågor: 

Vad anger eleverna att innehållet i undervisningen har handlat om under deras utbildning? 

Vilka motiv tror de att historieundervisningen har, och hur stämmer det överens med deras 

uppfattning om vad de själva lärt sig?  

Går det att finna ett historiemedvetande, så som beskrivit i kursplanen, i det eleverna uppfattar 

att de lärt sig? 

Teori 

För att kunna problematisera elevers uppfattningar om historieämnet och skolans roll för 

deras demokratiska fostran har jag valt två teoretiska utgångspunkter: identitet och 

                                                           
15

 Ibid. S. 45 ff.  
16

 Hansson, Johan, Historieintresse och historieundervisning: elevers och lärares uppfattning om historieämnet, 

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2010,Umeå, 2010. 

Tex s.84ff, och 66ff.  
17

 Ex. Youth and History av Magne Angvik och Boro von Borres, och Ungdomar tycker till om historia och 

politik av Sture Långström.  
18

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011. S. 178 
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historiemedvetande.  Dessa två hör ihop då historiemedvetande kan sägas ha en stor inverkan 

på en individs identitetsskapande och socialisation till demokratiska medborgare. Eftersom 

historiemedvetande är ett av de centrala begreppen i kursplanen för historia, tillskrivs 

historieämnet betydelse för elevernas identitetsskapande. Historiemedvetande är även nära 

sammanlänkat med begreppen historiebruk och historiekultur, som även de kan sägas påverka 

en individs identitetsskapande. Historiekultur är de artefakter som ger oss en känsla av 

historia, historiebruk är hur dessa används för att skapa en mening för individen och även för 

samhället i stort.
19

  

Identitet 

Identitet definieras av sociologen Richard Jenkins som ”knowing who’s who”. Vidare 

utvecklar han definitionen med att identitet är att veta vem en själv är, att tro sig veta vem 

andra tror man är, att veta vilka andra i omgivningen är, och att omgivningen vet vem man är. 

Detta menar han är en grundläggande definition. Han menar att identitet är något som skapas, 

aldrig något som är.
20

 Identitet är inget statiskt utan skapas och omformas ständigt.
21

 Att 

skapa en identitet är att finna likheter med något/någon annan, och samtidigt särskilja från 

något/någon annan.
22

 Jenkins menar att båda dessa måste finnas med för att skapa en identitet, 

även om det i en gruppidentitet fokuseras mer på likheter, medan det i en individuell identitet 

fokuserar mer på skillnaderna.
23

  Jenkins menar att för att skapa en gruppgemenskap måste 

likheterna inom gruppen uppmärksammas, samtidigt som olikheter med andra grupper också 

uppmärksammas. Alltså måste gruppen skapa ”dem” för att få en känsla av ”oss”.
24

 Dessa 

likheter skapas av gruppen, alltså om personer känner att är de lika så skapar de en grupp.
25

 

Jenkins tar upp två gruppidentiteter, den ena skapas av gruppen där de själva uppmärksammar 

likheter dem emellan. Den andra är när utomstående parar ihop människor till en grupp. Den 

första kallar Jenkins för grupp, medan han kallar den andra kategori.
26

Vidare menar han att 

identitetsskapande är en av de grundläggande organiseringarna av samhället som människan 

                                                           
19

 Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004. S. 17f. 
20

 Jenkins, Richard, Social identity, 3. ed., Routledge, London, 2008. S. 5.  
21

 Ibid. S. 17. 
22

 Ibid. S. 17. 
23

 Ibid. S. 38.  
24

 Ibid. S. 103. 
25

 Ibid. S. 104. 
26

 Ibid. S. 104. 
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gör.
27

 Även att det finns en hierarki i identitetsskapandet, några identiteter är värda mer än 

andra så att säga.
28

 

Historiemedvetande 

Skolverket definierar historiemedvetande som att ha förmågan att reflektera över historien, att 

alla är påverkade av historien och att historien på så sätt påverkar människans framtida val. 
29

 

Historikern Ulf Zander menar att historiemedvetande är de tolkningar människan gör av 

dåtiden, samtiden och framtiden. Det är alltså själva tankeverksamheten runt historia, nutid 

och framtid som är historiemedvetande. Han beskriver två sorters historiemedvetande. Den 

ena fokuserar på förändring, och menar att historien inte är skriven i sten utan alltid förändras. 

I och med att människans syn på historien förändras så förändras även historien. Erfarenheter 

från historien kan användas för att ta framtida beslut. En annan sorts historiemedvetande ser 

på historien som något som upprepar sig. Därför kan det genom ett sådant historiebruk verka 

omöjligt att lösa vissa konflikter, eftersom det är motsättningar som går igen genom historien. 

Samtidigt kan sådana tankegångar ge en trygghet i sin kontinuitet. Historien känns välbekant, 

och det ligger inte i den enskilde individens ansvar att förändra historiens gång. Ulf Zander 

påpekar också att både det individuella och gruppens identitetsskapande är beroende av ett 

historiemedvetande, då en individs historia vävs samman med personens nutid och tankar om 

framtiden.
30

 

Jag vill med dessa teoretiska perspektiv undersöka om, och i så fall hur, eleverna uppfattar sin 

historieundervisning som en del av deras identitetsskapande och därmed ett led i skolans 

fostrande till demokratiska medborgare. Konkret innebär det för denna studie att belysa vilka 

verktyg historieämnet, enligt eleverna, ger dem för att förstå sig själva som en del av dåtid, 

nutid och framtid, i ett pluralistiskt samhälle definierat av demokratiska värderingar. Härmed 

vill jag också öppna en möjlighet för att belysa historiemedvetande som en process som pågår 

parallellt vid sidan om skolans kunskaps- och fostransuppgift, exempelvis utifrån 

familjeförhållanden och mediebruk. Genom att använda de båda teorierna vill jag se om 

identitetsperspektivet påverkar elevernas historiemedvetenhet. Alltså blir det bara vissa delar 

av identitetsteorin jag tar upp i analysen, de som blir betydelsefulla i relation med 

historiemedvetenheten. 

                                                           
27

 Ibid. S. 13.  
28

 Ibid. S. 6. 
29

 Kommentarmaterial till kursplanen i historia, Skolverket, Stockholm, 2011. S. 6.  
30

 Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 

sekelskifte, Nordic Academic Press, Diss. Lund : Univ., 2001,Lund, 2001. S. 41ff.  
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Metod 

I undersökningen har en kvalitativ metod används. Denna metod har växt fram ur insikten att 

det är svårt, om inte omöjligt, för en forskare att vara objektiv och distansera sig från vad hen 

forskar om. Forskaren kommer tolka materialet utifrån vad hen har för tidigare kunskaper och 

attityder.
31

 Detta kan vara både positivt och negativt då forskningsresultatet blir beroende av 

forskaren, samtidigt som forskaren behövs för att tolka materialet.
32

 Målet med kvalitativ 

forskning är att förstå, inte bara förklara.
33

 Det som är centralt i en kvalitativ analys är att 

forskaren bryter ner materialet för att analysera, kategorisera och se mönster i materialet.
34

 

Hur jag gjort beskriver jag mer utförligt nedan.  

Urval och insamlingsmetod 

Jag har valt att samtala med elever som går i sjätte klass. Anledningen är att de har en längre 

erfarenhet av skolan än elever på lågstadiet. De har även generellt en bättre förmåga att 

formulera sig än yngre elever. Samtidigt är undervisningen i historia på lågstadiet ofta 

ämnesintegrerad och det kan då vara svårt för eleverna att särskilja vad som är historia och 

vad som är andra ämnen. På mellanstadiet har undervisningen ofta formaliserats och då blir 

det enklare för eleverna att särskilja ett visst ämne. De kan även besvara frågor om sina 

tidigare år i skolan. Dessutom finns det forskning som visar på att barn inte blir medvetna om 

att tid är en konstruktion förrän i trettonårsålder.
35

 

Intervjuerna är genomförda på en skola en bit utanför en medelstor stad. Det är en skola där 

både lärare och elever ställde sig positiva till att delta i studien.  

Sammanlagt intervjuades fyra grupper med 3-5 elever i varje. Det för att även om någon elev 

var sjuk eller inte ville delta så var det fortfarande en tillräckligt stor grupp. Den var inte 

heller för stor, utan det fanns möjlighet för alla att komma till tals. Det fanns också en 

tidsmässig aspekt i mitt urval. Jag hann inte med att transkribera och analysera material från 

mer än fyra fokusgrupper. Jag valde att låta slumpen bestämma sammansättningen i 

grupperna, alltså försökte jag inte göra grupper baserade på kön, klass eller etnicitet. Om 

någon sådan parameter blev viktig skulle jag redovisat det i analysen. Men jag tog inte hänsyn 

                                                           
31

 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009. S. 

16f. 
32

 Ibid. S. 32. 
33

 Ibid. S. 18f. 
34

 Ibid. S. 32. 
35

 Hartsmar, Nanny, Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext, Institutionen för pedagogik, 

Lärarhögsk., Diss. Lund : Univ.,Malmö, 2001. S. 48f. 
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till någon i början. Ren slump blev dock inte grupperna, då läraren valde ut grupperna efter 

hur väl de fungerar ihop, eller efter hur mycket de brukar prata. 

Fokusgrupper är en grupp människor som samlat för att specifikt diskutera ett ämne som 

bestämts av forskaren.
36

 I detta fall var forskaren jag. Denna insamlingsmetod minskar 

inflytandet av forskaren på deltagarna. Det är också en metod som visat sig vara bra med 

barn. 
37

 Intervjuerna filmades, det för att röster kan vara svåra att särskilja på en 

ljudinspelning. Dessutom ger en filminspelning möjlighet att se den icke-verbala 

kommunikationen.  

När barn ska delta i intervjuer kan det krävas lite extra av forskaren. Det kan vara extra viktigt 

att tänka på arrangemanget, att intervjuerna görs på en lugn plats där inte andra människor 

kommer in.
38

 Tidpunkten på dagen blir extra viktig så barnen inte är hungriga eller trötta, eller 

känner att de missar en rast eller rolig lektion.
39

 Det är också viktigt att respektera barnen, 

speciellt om forskaren kommer utifrån och inte känner barnen sedan innan. Det är viktigt att 

låta barnen säga att de inte vill svara på en fråga, och att noga förklara för barnen varför 

intervjun görs.
40

 

Etiska ställningstaganden 

Vid forskning finns det flera etiska regler att ta ställning till. Det är viktigt att deltagarna i en 

studie vet vad studien innebär, och vad deras deltagande i studien betyder. De ska också ha 

full rätt att avsluta sitt deltagande när de själva vill.
41

 Detta var extra viktigt när jag skulle 

prata med barn i en skolmiljö, där barnen inte är vana vid att kunna säga nej till vuxna. I detta 

fall där material skulle samlas från minderåriga, var det även viktigt att informera målsmän så 

att både barn och vuxna samtyckte till deltagandet i studien.  

Vidare är det viktigt att skydda deltagarnas identitet.
42

 Personuppgifter och andra detaljer som 

kan röja vilka som deltagit i studien ska hanteras varsamt. Genom att inte skriva ner barnens 

riktiga namn utan ge dem fingerade namn direkt gav det en viss anonymitet. Filminspelningen 

                                                           
36

 Wibeck, Victoria, Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2., uppdaterade 

och utök. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. S. 25.  
37

 Ibid. S. 23.  
38

 Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid, Att förstå barns tankar: kommunikationens betydelse, 4., 

[rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2012. S. 26. 
39

 Ibid. S. 27. 
40

 Ibid. S. 28f. 
41

 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 

2002. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf. S. 7 
42

 Ibid. S. 12f.  

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
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jag gjorde förvarades säkert så ingen utomstående hade tillgång till den. Den kommer även 

raderas så fort uppsatsen är klar och godkänd. 

Det är också viktigt att den information jag fick ta del av inte används till något annat syfte än 

till denna uppsats.
43

 Till exempel fick jag inte ge vidare den informationen till elevernas 

lärare, ifall hen hade velat veta vad eleverna ansåg om undervisningen. 

Diskursanalys 

Analysmetoden som används är diskursanalys. Diskursanalys bygger på en 

socialkonstruktivistisk syn på kunskap som innebär att kunskapen inte bara finns att hämta, 

utan att den skapas av människan. Den kunskapssyn som finns hos människan påverkar på så 

sätt kunskapen, och kunskapssynen kan påverkas av historia och kultur.
44

 

Det är en metod att analysera text, men som använder ett utvidgat textbegrepp så att de 

inbegriper även intervjuer.
45

 En grundläggande tanke inom diskursanalysen är språkets 

betydelse. Språket är inte enbart påverkat av verkligheten, utan språket påverkar och skapar 

ibland verkligheten.
46

 Språket blir alltså en handling.
47

 

En diskurs går att definiera som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

avsnitt av världen)”.
48

 Diskursanalys kan vara ett bra sätt att undersöka institutioner, så som 

skolan, deras klienter (eleverna i detta fall) och deras inbördes relationer.
49

 Det kan finnas 

stora och små diskurser, de stora är sådana som överlappar flera små, som en politisk diskurs, 

eller medicinsk diskurs. De små är mer lokala och inte lika övergripande.
50

 

Det som analyseras i en diskursanalys är strukturerna språket skapar.
51

 Det går också att leta 

efter det som får sägas, men även det som inte får sägas. Det regelverk som säger att något är 

”rätt” och något är ”fel”.
52

  

                                                           
43

 Ibid.S.14. 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

2000.
44

 S. 11. 
45

 Eva Bolander, fil. Doktor i pedagogik vid Linköpings universitet. Föreläsning 121010.  
46

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. S. 305f. 
47

 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), Diskursanalys i praktiken, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007. S. 10. 
48

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

2000. S. 7. 
49

 Ibid. S. 7f. 
50

 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), Diskursanalys i praktiken, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007. S. 14. 
51

 Ibid. S. 7. 
52

 Ibid. S. 19. 
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För att göra en diskursanalys transkriberade jag först intervjuerna för att få ett material att 

arbeta med. Därefter tolkade jag materialet och sökte efter likheter och skillnader i elevernas 

utsagor, för att se de mindre diskurser som bygger upp den övergripande diskurs som syftet 

handlar om. Dessa diskurser tolkades vidare genom att använda teorierna som beskrivits, 

tillsammans med tidigare forskning. Diskursanalys går att göra på många sätt, jag följer ingen 

specifik diskursanalys utan har istället valt att inspireras av diskursanalysens metod.  

Tidigare forskning  

Det finns inte mycket forskning om elevernas syn på historieämnet, varken nationellt eller 

internationellt. En del forskning finns i USA om minoritetsgruppers syn på 

historieundervisningen. Det finns en stor europeisk undersökning som Magne Angvik och 

Boro von Borres genomförde 1994/95. Den följdes av en svensk undersökning av Sture 

Långström 2000.
53

 Dessa presenteras nedan. Dessutom presenteras två andra svenska studier 

om historiemedvetande.  

Jag har valt att nästan uteslutande presentera nationell forskning eftersom jag anser att skolan 

är svår att jämföra mellan länder. Jag har ändå valt att ta med forskning från Kanada då deras 

läroplan till viss del liknar Sveriges.
54

  

Jag har inte funnit någon forskning som går att koppla till den nya läroplanen, men 

forskningen bedömer jag ändå som ett gott underlag till den undersökning jag gör.  

Forskningen presenteras tematiskt, med undersökningarna om elevers uppfattningar först, för 

att sedan gå vidare till historiemedvetenhet. Undersökningarna om elevers uppfattningar 

presenteras kronologiskt, eftersom de i flera fall bygger på varandra. Angvik och von Borros 

undersökning kan anses vara gammal, men eftersom senare forskning bygger vidare på den 

har jag valt att även ta med den.  

Elevers uppfattningar om historieämnet 

1994-1995 var historikerna Magne Angvik och Bodo von Borries, från Norge samt Tyskland, 

samordnare av en stor enkätundersökning som gjordes i Europa. Syftet var att undersöka 

                                                           
53

Magne & Borries, Bodo von (red.), Youth and history: a comparative European survey on historical 

consciousness and political attitudes among adolescents. Vol. A, Description, Körber-Stiftung, Hamburg, 1997. 

Och: Långström, Sture, Ungdomar tycker om historia och politik: en studie i pedagogiskt arbete, Inst. för 

svenska och samhällsvet. ämnen, Umeå univ., Umeå, 2001. 
54

 S. Gibson, ‘Why do we learn this stuff? Students´ views on the purpose of social studies’, Canadian Social 

Studie, vol. 45, spring 2012, pp, 43-58. S. 45. 
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ungdomars syn och tankar om historia. Och även att jämföra dessa mellan de deltagande 

länderna. Tjugofem länder deltog. 
55

 Totalt svarade 31016 elever på enkäterna, varav 829 var 

svenska. Medelåldern hos eleverna i hela undersökningen var femton år.
56

 Jag har valt att 

fokusera på resultaten som inbegriper de svenska ungdomarna.  

Resultaten av undersökningarna visade att de flesta ungdomar i de deltagande länderna hade 

en känsla av att teknologiska och vetenskapliga framsteg var det från historien som påverkade 

nutiden mest.
57

 Det som skiljde de svenska ungdomarna från majoriteten var att de svenska 

eleverna i högre grad ansåg att historia är en samling av hemskheter som hänt. Svenska 

ungdomar var generellt inte särskilt intresserade av den svenska historien. Samtidigt hade 

svenska ungdomar i jämförelse en hög grad av historiemedvetande.
58

 Undersökningen visade 

att svenska ungdomar i hög grad tyckte historia är något de kunde lära sig ifrån. Samtidigt 

som ett flertal tyckte att historia enbart var ett ämne i skolan. På frågan om vad som var syftet 

med historieämnet svarade majoriteten att syftet var att få kunskap om dåtiden, men på 

andraplats kom att förstå samtiden.
59

  

Den delen av historien som intresserade svenska ungdomar mest var enligt undersökningen 

tiden från 1800-talet och fram till nutid.
60

 De var även intresserade av äventyr och upptäckter, 

fler elever intresserar sig för det än för krig. Det fanns även ett stort intresse för främmande 

kulturer.
61

  

År 2000 gjorde samhällsvetaren Sture Långström en enkätundersökning där syftet var att ta 

reda på vad ungdomar i årskurs 9 och i 3an på gymnasiet tänkte om historia och politik. I 

undersökningen deltog totalt 1238 elever, varav 646 var från grundskolan. Syftet var även att 

jämföra de resultat Långström fick fram, med de som Magne Angvik och Bodo von Borries 

                                                           
55

 Angvik, Magne & Borries, Bodo von (red.), Youth and history: a comparative European survey on historical 

consciousness and political attitudes among adolescents. Vol. A, Description, Körber-Stiftung, Hamburg, 1997. 

S. 20f. 
56

 Ibid. S. 32f. 
57

 Angvik, Magne & Borries, Bodo von (red.), Youth and history: a comparative European survey on historical 

consciousness and political attitudes among adolescents. Vol. B, Documentation : original and combined 

measures for dimensions in historical consciousness, Körber-Stiftung, Hamburg, 1997. S. 152f. 
58

 Angvik, Magne & Borries, Bodo von (red.), Youth and history: a comparative European survey on historical 

consciousness and political attitudes among adolescents. Vol. A, Description, Körber-Stiftung, Hamburg, 1997. 

S. 253ff. 
59

Angvik, Magne & Borries, Bodo von (red.), Youth and history: a comparative European survey on historical 

consciousness and political attitudes among adolescents. Vol. B, Documentation : original and combined 

measures for dimensions in historical consciousness, Körber-Stiftung, Hamburg, 1997. S. 26ff. 
60

 Ibid. S. 119f. 
61

 Ibid. S. 127f. 



11 
 

fick fram 1994/95 i sin undersökning.
62

 Det Långström märkte i sin undersökning var att 68 

% av eleverna i årskurs 9 ansåg att historia ”visar bakgrunden till nuet och förklarar nutida 

problem”, dessutom tyckte 56 % att historia ger ”många bra exempel på rätt och fel, bra och 

dåligt”.
63

 Detta kopplade Långström tillbaka till begreppet historiemedvetenhet, och menade 

att svaren visade på att eleverna hade ett visst historiemedvetande.
64

 Eleverna svarade också 

på frågan om vad syftet med historieämnet var, där majoriteten svarade att syftet var att förstå 

det förflutna och få kunskap om historien. Samtidigt fanns både ”förståelse för nuet” och 

”orientering inför framtiden” med som svar.  

Vidare gjorde historikern Johan Hansson en undersökning där syftet var att undersöka elever 

och lärares tankar om historieämnet, han ville även se om ett intresse för historia påverkade 

både elever och lärares uppfattningar om historia.
65

 För att göra detta använde han både en 

kvalitativ och en kvantitativ metod. Lärarna som deltog hade han intervjuat, medan eleverna 

svarade på enkäter. Hansson hade i sina enkäter valt att använda många av frågorna som både 

Angvik och von Borres, och Långström använde i sina undersökningar.
66

 Totalt deltog 217 

elever och nio lärare från årskurs nio och gymnasiet i studien.
67

  

Resultatet Hansson fick fram stämde till stor del med vad Sture Långström fick fram i sin 

undersökning. De skillnader som fanns var att de yngre eleverna i undersökningen klassade 

sin egen historia som mest intressant. Även om europeisk historia klassades som mer 

intressant än svensk historia.
68

 

Dessa tre undersökningar bygger i stor utsträckning på varandra, och har även i flera 

hänseenden kommit fram till samma resultat. De har även använt sig av mycket liknande 

enkäter. I ingen av dessa undersökningar har eleverna själva fått formulera sina egna svar, 

vilket kan ses som att elever ännu inte fått komma till tals och berätta vad de tänker om 

historieämnet.  

I den kanadensiska provinsen Alberta genomförde 2009/2010 teoretiske pedagogen Susan 

Gibson en studie där syftet var att se hur den nya läroplan som började gälla 2005-2010  

                                                           
62

 Långström, Sture, Ungdomar tycker om historia och politik: en studie i pedagogiskt arbete, Inst. för svenska 

och samhällsvet. ämnen, Umeå univ., Umeå, 2001. S. 16 ff.  
63

 Ibid. S. 43. 
64

 Ibid. S. 44. 
65

 Hansson, Johan, Historieintresse och historieundervisning: elevers och lärares uppfattning om historieämnet, 

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2010,Umeå, 2010. 

S.3f. 
66

 Ibid. S. 43f. 
67

 Ibid. S. 50f. 
68

 Ibid. S.61. 
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påverkade lärarna och elevernas syn på ”social studies”.
69

 För att göra detta genomförde 

Gibson enskilda intervjuer med tio lärare, observationer i fyra av lärarnas klassrum samt 

gjorde fokusgrupper med mellan femton och tjugo elever i de observerade klasserna. Eleverna 

som blev intervjuade gick i årskurs 1-5.
70

 Det hon kom fram till var att elevers svar passade 

bra in med vad eleverna skulle lära sig i den årskursen.
71

 De såg ämnet som ett ämne som 

kunde hjälpa dem komma vidare i skolan, och hjälpa dem i framtiden, men inte ett ämne där 

de lärde sig bli bra samhällsmedborgare, eller mer demokratiska.
72

 Även om det sistnämnda 

finns med i läroplanen för ”social studies”.
73

 

Historiemedvetande 

Nanny Hartsmar, forskare inom pedagogik, har gjort flera undersökningar om elevers 

historiemedvetenhet och tankar om historia och tid. I undersökningen ”Historiemedvetande: 

elevers tidsförståelse i en skolkontext” är syftet att undersöka hur barn förstår begreppet 

historiemedvetenhet.
74

 För att göra detta har hon använt intervjuer, association och 

uppsatsskrivning för att ta del av elevernas åsikter. Undersökningen har skett i fyra skolor, i 

årskurs två, fem och nio, där enbart niondeklassarna skriver uppsats.
75

  I sin studie, speciellt i 

uppsatserna, påpekar Hartsmar att hon inte kan se någon reflektion i det eleverna skriver. En 

reflektion som skulle lägga grunden till ett historiemedvetande.
76

 Hon tar också upp att 

eleverna i intervjusvaren tar upp faktaaspekter av vad de läst under historieundervisningen, så 

som historiska perioder och personer. Denna faktakunskap stämmer väl överrens med de mål 

som finns i styrdokumenten (Lpo94 var giltig under denna studie). Hon reflekterar över ifall 

detta beror på ifall eleverna inte reflekterat och satt historien i sammanhang under lektionerna, 

eller om eleverna ser även detta som fakta.
77

 I den forskning hon sammanställt trycker hon på 

att: för att en elev ska skapa sig en historiemedvetenhet, behöver eleven lära sig om den ”lilla 

historien”.
78

 Hon menar också att elever ofta blandar ihop tid och utveckling, och tror att de är 
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 S. Gibson, ‘Why do we learn this stuff? Students´ views on the purpose of social studies’, Canadian Social 

Studie, vol. 45, spring 2012, pp, 43-58. S. 45. 
70

 Ibid. S. 46. 
71

 Ibid. S. 50f. 
72

 Ibid. S. 55f. 
73

 Ibid. S.44f. 
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 Hartsmar, Nanny, Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext, Institutionen för pedagogik, 

Lärarhögsk., Diss. Lund : Univ.,Malmö, 2001. S. 122. 
75
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76
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samma sak.
79

 Hon skriver också att tid är en mänsklig konstruktion, och visar på forskning 

som menar att elever inte lär sig detta förrän de är tretton år.
80

  

Analys 

I materialet har jag funnit sju diskurser, som tillsammans bildar den övergripande diskurs som 

handlar om elevers historiemedvetenhet och identitetsskapande. Dessa sju diskurser är: 

historia hör skolan till, historia är allt som hänt, utvecklingen går framåt, vi vet bättre nu, 

Sverige i fokus, elever utan inflytande och osäkerhet kring vad historia är. Nedan kommer jag 

beskriva och koppla dem till tidigare forskning. Vidare kommer jag fördjupa mitt resonemang 

med hjälp av de teoretiska infallsvinklarna.    

Historia hör skolan till 

Eleverna hade svårt att motivera varför historia var viktigt utan att referera till det som ett 

skolämne. Flera talade om att, just för att det var ett skolämne var det viktigt. Men de kunde 

inte vidareutveckla varför det kunde ses som viktig nog att vara ett ämne.  

Om man läser historia i skolan så är det ju viktigt 

(Agnes, fokusgrupp ett, 121119) 

Så vi lär oss, det är väl viktigt eller? 

(Jacob, fokusgrupp fyra, 121121) 

Det är ju viktigt, det är ju ett ämne 

(Jacob, fokusgrupp fyra, 121121) 

Som citaten visar ovan säger eleverna att det de läser om i skolan är viktigt, att någon annan 

redan bestämt vad som är viktigt och att de själva inte behöver fundera på den frågan. Det 

märktes tydligt i deras svar. De svar jag fick kom efter en stunds tystnad och svaren var 

tveksamma, vilket skulle kunna tyda på att eleverna inte är vana vid att fundera på sådana 

frågor.  

När de sedan fick frågan om det fanns någon annan historia än den de redan läst om som de 

var intresserade av, var det enbart en som kom på något annat. De har sammantaget svårt att 

tala om historia utan att koppla det samman med skolan, det inbegriper varför de läser 

historia, och om det går att använda historia till någonting.  
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Lisa: Kan man ha historia till någonting?  

Helena: jag tror det 

Lisa: som till vad? 

Helena: Kanske om man ska bli historielärare 

(fokusgrupp tre, 121120) 

Om man ska bli lärare. So-lärare 

(Andreas, fokusgrupp ett, 121119) 

Som citatet ovan visar pratar barnen om historiens användningsområde i anslutning till 

skolan. Det kan peka på att de känner att historia enbart är ett skolämne, och därför ska 

användas i skolan. Detta stämmer överens med Youth and history- undersökningen där Magne 

Angvik och Boro von Borres såg att svenska elever i årskurs nio i högre grad än genomsnittet 

i Europa ansåg att historia enbart är ett skolämne.
81

 Nanny Hartsmar kritiserar de 

svarsalternativen där eleverna kunde svara ”Bara ett skolämne och inget mer” och ”Något dött 

som inte har att göra med mitt liv idag”.
82

 Hon anser att dessa alternativ snarare beskriver hur 

populärt historieämnet är, istället för att visa på ett historiemedvetande. Då, menar hon, kunde 

eleverna bli oroliga för sin anonymitet i studien och att lärarna skulle förstå vad de tänkte om 

historieämnet.
83

 Jag tolkar hennes kritik som att det finns en möjlighet att fler elever hade 

svarat med något av de alternativen, om de känt sig trygga med att ingen lärare skulle få reda 

på det. Vilket skulle betyda att siffran Angvik och von Borros fick fram är i underkant. Trots 

det upptäckte Angvik och von Borros att nordiska elever i högre grad än andra europeiska 

elever hade en negativ inställning till historieämnet.
84

  

Svaren eleverna ger stämmer till viss del även överrens med Susan Gibsons resultat där flera 

av eleverna sa att historieämnet hjälpte dem vidare i skolan, men att ingen tog upp något av de 

vidare syftena med ”social studies” så som att bli en demokratisk medborgare.
85

 Det finns 

flera liknande syften med historieämnet i den svenska kursplanen för historia som Susan 
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Gibson tar upp i den kanadensiska. Till exempel ska kunskaper i historia hjälpa eleverna att ta 

del i samhällsdebatten och förstå hur och varför samhället förändras.
86

 

Eleverna ansåg att ingen av deras lärare förklarat syftet med historieämnet för dem. De hade 

även svårt att själva formulera ett syfte med ämnet. 

Lisa: är det någon som har förklarat, någon  

lärare som sagt varför ni läser historia? 

Andreas och Amanda: nej (Fokusgrupp ett, 121119) 

När eleverna fick frågan om vad syftet med undervisningen är, blev det tydligt att det var en 

svår fråga att svara på. Därför kan det vara så att de tog vad de lärt sig på 

historieundervisningen som stöd till att skapa ett syfte. Om de gjorde på det sättet blir det 

naturligt att syfte och undervisning går hand i hand och eleverna tyckte att det de läst om var 

relevant. Men genom att tänka på det sättet blir ett kritiskt tänkande och ifrågasättande av 

undervisningen onödigt. Vilket inte tränar de egenskaperna hos eleverna, och inte ger dem en 

möjlighet till ett demokratiskt inflytande. 

Historia är allt som hänt 

Flertalet av eleverna sa att det som hänt är historia, även om de uttryckte sig så att 

nutidshistoria inte var lika historiskt som äldre historia. Det går att se en gradering i historian, 

vikingarna är mer historiska än Gustav Wasa, som är mer historisk än attackerna på World 

Trade Center.  

Gamla saker, det som hände förr i tiden (Jesper, fokusgrupp fyra, 121121) 

Edvard: Ja, men det här är ju ändå historia, tycker jag egentligen  

*håller WTC- bilden*  

Lisa: Varför är de bilderna mer historia än den? 

Edvard: För att det är det, för att det där är hundra år sedan 

Emmanuel: För att det här… 

Elsa: För att det här var typ år 2000 och vikingar var typ  

tusentalet eller nått (fokusgrupp två, 121120) 

I citatet ovan blev det tydligt att barnen graderade historien utifrån hur länge sedan den är. 

Vissa av eleverna uttryckte sig så att det måste gå ett visst tag för en händelse att bli historisk, 

och de gav exempel på händelser som skulle kunna komma att bli historia i framtiden. 
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Gränsen för när något blev historiskt gick enligt eleverna någonstans mellan femtio och 

hundra år.  

Elsa: Ja, men den här bilden då, den är ju  

Edvard: Det är ju typ sextiotalet, typ 

Elsa: aa, precis. Det är ju lite gammalt 

Edvard: men inte som mammuten 

Elsa: precis 

Edvard: Men jag tycker inte att den här ska vara med  

*fotot på män*  

Elsa: Men den är lite mittemellan  

Edvard: jag tror vi alla tycker att de typ inte är historia,  

kanske om ett tag i framtiden (fokusgrupp två, 121120) 

Citatet ovan visar tydligt på elevernas svårigheter att gradera några händelser som historia 

eller inte historia när de hamnar i gränslandet tidsmässigt. Lösningen blir att säga att det 

kommer att bli historia, om ytterligare lite tid. På så sätt hinner det gå så pass lång tid att det 

tydligt blir historiskt.  

Utvecklingen går framåt 

Jag har funnit två diskurser som tar upp hur eleverna ser på utvecklingen som skett från då till 

nu. De båda har stora likheter mellan de två då de båda handlar om elevernas syn på 

utveckling. Men jag har ändå valt att dela på dem, eftersom sättet eleverna talar om utveckling 

skiljer sig ifrån varandra så pass mycket att jag tycker det motiverar två diskurser. Den första 

ger en positiv bild av historien, eleverna uttrycker en slags tacksamhet till de uppfinnare som 

gjort livet lättare för oss idag genom att ha uppfunnit saker. De visar på ett synsätt där 

utvecklingen är som en linje framåt där livet blir bättre och bättre. De uttrycker också en 

känsla av att om inte andra kommit före hade de inte haft det så bra som de har det idag.  

Till exempel om inte Thomas Alvar Edison hade uppfunnit  

glödlampan hade vi fått ha levande ljus och sånt 

(Amanda, fokusgrupp ett, 121119) 

Nae, egentligen när man läser om det så kan man tänka varför  

ska vi lära oss det här men det har ju redan hänt och då så varför  

ska vi. Men när man tänker efter så är det de som gjorde att  

vi har det såhär idag och när man läser sånt som har förändrats och så 

(Hanna, fokusgrupp tre, 121120) 
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Citaten ovan kan ses som tydliga exempel på den positiva tanke som eleverna uttrycker om 

historien, och den uppskattning som eleverna visar på. De exempel eleverna ger på utveckling 

är tekniska, vilket stämmer väl överens med Magne Angvik och Boro von Borros 

undersökning, där de fann att eleverna i hög grad ansåg att teknologiska framsteg var 

viktiga.
87

 Det är dessa som eleverna i Angvik och von Borros undersökning talar om påverkar 

deras liv idag. 
88

 Under intervjuerna är det tekniska framsteg som eleverna talar om, när de 

talar om utveckling. Detta sätt att se på utvecklingen kan dock utestänga historia där det inte 

finns tekniska uppfinningar. De tar själva inte upp några uppfinningar före 1700-talet, även 

om de enligt egen utsaga inte läst 1700-talshistoria än, eller mer nutida historia. Så när de då 

uttrycker en tacksamhet till människor som kommit före och uppfunnit, kan det tolkas som att 

de enbart är tacksamma mot människor från den tid glödlampan, exempelvis, kommer ifrån. 

Eleverna uttrycker inte speciellt någon tacksamhet mot människor som levt före 1700-talet.  

Vi vet bättre nu 

Till skillnad från den förra diskursen uttryckte eleverna i denna diskurs ingen tacksamhet för 

den utveckling som skett. Även om de klart och tydligt såg en utveckling. Istället talade de 

om att historiska människor gjort misstag som nutidens människor lärt sig av och därför 

utvecklats till att bli bättre och smartare. De uttryckte också att det finns en klar utveckling 

från något dåligt till något bättre.  

Som typ den maten som de åt kanske inte var så jättebra.  

Man lär sig något av det för att man inte ska äta så. Dom kanske  

inte stekte kött och så, tror de åt det rått 

(Jesper, fokusgrupp fyra, 121121) 

För att man själv ska kunna förstå att man inte alltid kan ha det så  

bra och för förr då så hade man inte det så bra 

(Hanna, fokusgrupp tre, 121120) 

Det fanns ju inte datorer typ, nu finns det ju hur mycket som helst 

(Elsa, fokusgrupp två, 121120) 

Citaten ovan visar hur eleverna beskrev historian som en tid då det inte fanns samma saker 

som idag, eller att de inte visste samma saker som människor idag. De talade om brister som 
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fanns, och misstag som gjorts. Detta stämmer överrens med undersökningen som Magne 

Angvik och Bodo von Borros genomförde som visade på att svenska elever i högre 

utsträckning än andra europeiska elever ansåg att historien var en rad misstag och 

hemskheter.
89

 

I de båda diskurserna ”Utvecklingen går framåt” och ”Vi vet bättre nu” går det tydligt att se 

att eleverna talade om en utveckling som skett från då till nu. Till en viss del uttryckte de 

också en känsla för att utvecklingen kommer fortsätta in i framtiden. Som exemplifieras i 

citatet nedan.  

Edvard: jag tycker att om man har skepp och så 

 istället för bil så kanske man säger förr i tiden så 

fick man åka häst och vagn  

Elsa: Det kan ju vara så att det blir så men det är  

ju inte säkert. Men vi kommer nog få ännu mer teknologi 

än vad vi har idag 

Emmanuel: och husen kommer ju se ut sådär som torn och strutar 

(Fokusgrupp två, 121120) 

Detta stämmer överrens med den forskning Nanny Hartsmar presenterar, då hon menar att 

elever lätt tror att utveckling och tid är samma sak. Problemet med ett sådant sätt att tänka 

kan, enligt Hartsmar, bli att eleverna inte reflekterar över vad tid egentligen är, utan det blir en 

vanlig företeelse.
90

 Mitt material går att tolka som att eleverna inte gör någon skillnad mellan 

tid och utveckling, utan pekar på att tiden gått genom att prata om utveckling. Till exempel 

talade de om hur det går från häst och vagn, till bil till skepp - en utvecklingslinje för att visa 

på skillnader i tid. De tog inte heller upp några tankar om vad tid är, utan talade om hur det 

går att se att tiden går, genom utveckling till det bättre.  

Sverige i fokus 

Eleverna berättade att undervisningen i historia har fokuserat kring Sverige och deras 

hembyggd. Ibland har det funnits inslag av Norden och Europa, men de har varit få. Det var 

inte något av barnen som ifrågasatte detta, utan de berättade det som en självklarhet.  
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Aa, mest svensk historia. I vår gamla historiebok  

vi hade i femman och fyran stod det bara ibland  

nyheter utifrån om vad som hänt utifrån. Annars  

var det mest svensk historia (Emmanuel, fokusgrupp två, 121120) 

Ajustdet, Sverige och det var inget mer typ 

(Elsa, fokusgrupp två, 121120) 

Emmanuel: Det är nyttigt för att vi ska veta vad som hänt 

Elsa: ja, vad som har hänt i Sveriges historia 

(Fokusgrupp två, 121120) 

De beskrev också att deras undervisning har skett kronologisk, med början i istiden för att 

sedan fortsätta med stenålder, bronsålder och järnålder. Vid tillfället för intervjun var de på 

sent 1600-tal.  

Amanda: Vi har inte hunnit dit än, vi är bara  

på sextonhundratalet 

Andreas: Nästan sjuttonhundratal 

(Fokusgrupp ett, 121119) 

Förutom att undervisningen har fokuserat på Sverige nämnde eleverna stora tidsepoker som 

istiden, stenålder, bronsålder och järnålder. De nämnde alltid dessa i en kronologisk 

ordningsföljd, som exemplet nedan.  

Jag har i alla fall läst om stenåldern, bronsåldern järnåldern 

(Hanna, fokusgrupp tre, 121120) 

Men vi började ju med istiden och sen bronsåldern  

och så men sen har vi ju fortsatt lite i fyran och femman  

och sexan men sen blev det ju om kungar och drottningar 

(Emmanuel, fokusgrupp två, 121120) 

Eleverna nämnde också att de läst om kungar och drottningar, och då speciellt Gustav Wasa.   

Om alla kungar som levt och så… I Sverige 

(Jesper, fokusgrupp fyra, 121121) 

Elsa: Väldigt mycket kungar och drottningar. Jag vet att  

vi läste mycket om Gustav Wasa  

Emmanuel: Aa, Gustav Wasa läste vi i slutet av femman 

(Fokusgrupp två, 121120) 
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I de svar eleverna gav mig, lämnade de ingen förklaring till frågan varför Gustav Wasa fått så 

stor plats i undervisningen, inte heller verkade de reflektera över det. Men just Gustav Wasa 

var en av de få historiska händelser som väckte elevernas känslor under intervjuerna, som 

dialogen nedan visar på. Förutom denna dialog om Gustav Wasa, visade eleverna inte mycket 

känslor för historiska händelser under intervjutillfället. Men under denna dialog höjde de 

rösterna en aning.   

Adam: jag tycker att Gustav Wasa var kul 

Lisa: Varför tyckte du Gustav Wasa var rolig 

Adam: Gustav Wasa är kung med ett skägg. Ganska coolt  

hur han överlevde vägen till typ Mora typ  

Agnes: Han var inte cool 

Adam: Det var han visst det 

Agnes: Han var ju gammal när han gifte sig med en  

sjuttonåring typ. Är det coolt? 

Adam: Aa, playboy 

(Fokusgrupp ett, 121119) 

Eleverna talade här om en historisk person utifrån sina preferenser idag. Efter den sista 

meningen som Adam sade bytte de samtalsämne. Ingen talade alltså om att det var annorlunda 

på den tiden, med giftemål eller liknande. I kursplanen för historia är ett av de övergripande 

syftena att 

Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna  

utvecklar förståelse för att varje tids människor måste  

bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.
91

 

Det var inget eleverna visade på i sin diskussion om Gustav Wasa. Samtidigt betyder inte 

avsaknaden av övergripande syften i elevernas svar att de inte har pratat om detta under 

lektioner. Materialet är för litet för att säga något definitivt. Nanny Hartsmar tar upp 

problematiken i just detta, att veta när bristen på reflektion i elevernas svar betyder att de inte 

fått träna på att reflektera.
92

  

I kursplanen för historia (Lgr11) står det i det centrala innehållet för årskurs 1-3, att eleverna 

ska kunna begrepp så som stenålder, bronsålder och järnålder.
93

 I det centrala innehållet för 
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årskurs 4-6 återkommer begreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Samtidigt som 

eleverna ska lära sig om Sverige och Norden under 1500- till 1850-tal.
94

 Det förefaller som att 

det stämmer väl med det eleverna berättade att de lärt sig om. De har av allt att döma fått lära 

sig om det, som de enligt kursplanen ska lära sig om. Samma resultat kom Susan Gibson fram 

till i sin kanadensiska undersökning.
95

 I den undersökningen jämförde hon elevernas svar med 

vad som stod i den Kanadensiska läroplanen, och såg att varje årskurs tog upp saker som stod 

i läroplanen för den årskursen.
96

  

Elever utan inflytande 

Enligt elevernas utsagor hade de inte haft någonting att säga till om hur undervisningen lades 

upp eller vad som togs upp under lektionerna.  

Lisa: Vem har bestämt vad som ska läsas?  

Har ni fått vara med och bestämma något? 

Elsa: Nej 

Emmanuel: Nej, det har vi inte 

Elsa: Dom har bestämt det (fokusgrupp två, 121120) 

När dessa frågor kom upp blev det tydligt att eleverna inte reflekterat över innehållet i 

undervisningen, och varför de inte har fått påverka urvalet. En förklaring kan vara att de inte 

har stort inflytande i andra ämnen heller, och därför fanns det inget utmärkande i 

historielärarens beteende. Undervisningssättet är något de har funderat över och har åsikter 

om, som citatet nedan visar på.  

Hanna: Eller, nu har vi det men inte innan  

Hilda: Vi lärde oss typ ingenting 

Lisa: Vad var det som var fel med den då? 

Hanna: Nej men det… 

Hilda: De lärde oss på så konstiga sätt 

Helena/Hanna: jaa 

Hanna: Hon drog ut allt som var sådär och så hörde  

man med andra och så hade dom gjort andra saker fast med samma… 

Hilda:… Lärare 

(Fokusgrupp tre, 121120) 
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Flickorna i citatet har jämfört sin undervisning med en parallellklass, och uttrycker att deras 

undervisning varit sämre än den andra klassens. Hur undervisning läggs upp är något praktiskt 

och jordnära som därför kan vara lättare för eleverna att tala om, än vad syftet med 

undervisningen är.  

Osäkerhet kring vad historia är 

Eleverna uttryckte flera gånger en osäkerhet kring vad historia egentligen är. Det blev 

speciellt tydligt när de började prata om nutidshistoria. De hade även svårt att finna 

användningsområden för historia, och hur historien kan påverka samhället och dem själva. 

Det går att tolka som att de sällan eller aldrig funderat på dessa frågor, och därför hade svårt 

att komma på ett svar på så pass kort tid som ett intervjutillfälle ger.  

Det här är ju historia. Eller det kanske inte är det  

förresten. Nej, jag vet inte. För att det kanske… nej 

(Jesper, fokusgrupp fyra, 121121) 

Lisa: Varför är inte den historia då? 

Hanna: För att vi vet inte vad det är 

 (Fokusgrupp tre, 121120) 

Eleverna i citatet ovan ger uttryck åt en osäkerhet kring vad historia är, men också en rädsla 

för att svara fel. Detta påverkar resultatet till viss del då vissa elever ville få bekräftat av mig 

att de hade rätt, och gav jag dem inte den bekräftelsen ändrade de sig. Detta hände speciellt på 

frågor där de kände sig osäkra, som på frågan vad historia är, eller hur den kan påverka 

nutiden och framtiden. Denna osäkerhet kring historia har inte märkts i tidigare 

undersökningar som gjorts. Det kan bero på att eleverna där fick svarsallternativ och därför 

inte behövde formulera sina åsikter själva. 

Historiemedvetande och identitet 

Nu kommer jag börja fördjupa analysen genom att använda teorierna och se smådiskurserna 

genom ett historiemedvetandeperspektiv och ett identitetsperspektiv, med början i 

historiemedvetandet.  

Då-nu-sen  

Denna osäkerhet kring vad historia är och vad det kan användas till, som eleverna uttrycker, 

kan ses som central i analysen, då mycket är beroende av definitionen av historia. Många av 

eleverna uttryckte spontant att de kände att historia är viktigt, att det påverkar samhället och 

kommer påverka framtiden. Genom att de svarade ja på direkt fråga. Men de kunde inte 
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senare sätta ord på vad de menade med detta, och när de svarade så svarade de svävande. De 

tog inte heller upp vikten av historia själva, utan tog enbart upp det när jag frågade direkt om 

det.  

Lisa: Är historia viktigt? 

Edvard: För oss eller? 

Lisa: Ja, för er 

Edvard: nae 

Elsa: Sådär, kanske lite  

Edvard: För mig är det lite viktigt 

Elsa: Det kan vara bra att veta saker 

Edvard: Precis  

(Fokusgrupp två,  121120) 

Lisa: Är historia viktigt?  

Helena: Det är kanske bra att veta lite… 

(Fokusgrupp tre, 121120) 

Elevernas svar ovan är otydliga, ”veta saker” kan betyda lite vad som helst. Vad dessa saker 

är kunde de senare inte besvara. När eleverna har svårigheter att uttryckligen definiera vad 

historia är, så kan de också få svårigheter med ett historiemedvetande. De svarade ja på frågan 

om dåtiden påverkar nutiden och framtiden, men när jag bad dem utveckla sina svar var det 

ingen som kunde ge ett svar.  

Lisa: Tror ni det kommer påverka er i framtiden också? 

Agnes, Andreas, Amanda: Ja 

Adam: Nej 

Lisa: Hur då tror ni? 

Adam: jag vet inte 

(Fokusgrupp ett, 121119) 

Svaret ovan är ett typiskt svar för den frågan, de andra fokusgrupperna svarade på liknande 

sätt. Det kan visa på att eleverna har en instinktiv känsla för att dessa hör ihop, vilket passar 

bra med den linjära syn på historia som jag redan beskrivit. Men det förefaller som om de inte 

kan utveckla sitt resonemang. Det kan bero på att de inte fått tillräckligt mycket träning i det.  

Lisa: Kan man ha historian till något annat? 

*lång tystnad* 

Lisa: Är den svår? 

Elsa: Det är svårt att komma på saker 

Edvard: Asså, det gör det men det är svårt att komma  
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på vad man just har saker till, tycker jag i alla fall 

Lisa: Ni kanske inte har tänkt på det själva 

Alla: nae 

(Fokusgrupp tre, 121120) 

Frågor som dessa verkar vara frågor som eleverna inte reflekterat över, och därför har de 

uppenbara svårigheter att formulera ett svar. Att utveckla ett historiemedvetande är ett av de 

övergripande syftena för historieundervisningen.
97

 Ändå är det inget eleverna verkar kunna 

reflektera över, även om de visar på en känsla för det. Men denna känsla skulle kunna ses mer 

som instinktiv än inlärd. Det är inget eleverna uttrycker att de har pratat om i skolan, även om 

det inte bevisar en avsaknad av det i undervisningen. Det kan även bero på vilken historia 

eleverna lärt sig. De exempel eleverna ger på när dåtid påverkat nutid, är tagna från senare i 

historien, som glödlampan och andra världskriget. Ingen av eleverna tog upp hur forntiden 

eller medeltiden påverkade nutiden, samtidigt som det är den historian de sade att de läst mest 

om. Det kan vara så att den historian är för långt bort för att eleverna ska känna något 

samband mellan den och nutiden. Ändå visade eleverna på början till ett historiemedvetande 

när de jämförde dåtid med nutid, svårigheten verkade komma när de skulle tänka på 

framtiden. Samtidigt kan det ses som att uttalandet, att vissa händelser blir historia i 

framtiden, är en koppling nu- sen. Det verkade som att eleverna var kapabla att göra 

kopplingen då-nu, och sedan nu-sen, men att koppla ihop de tre tillsammans blev svårt. 

Speciellt när de skulle ge specifika exempel eller förklara varför de trodde så. De hade alltså 

svårt att uttrycka denna koppling, att det blev omöjligt att veta om de hade ett 

historiemedvetande. Det enda som gick att säga var att de hade svårt att visa på ett 

historiemedvetande.  

Elevernas brist på visat historiemedvetande kan bero på att de inte uttryckte någon koppling 

till det som hänt. Eleverna berättade att historieundervisningen fokuserat på stora epoker och 

viktiga personer. Men inte på den lilla individen, eller på barn som eleverna kunde identifiera 

sig själva med. Ett liknande upplägg av undervisningen kan skapa problem för elever att se 

hur historien påverkar dem som enskilda individer. De flesta elever uttryckte hur de kunde se 

hur historien hade något med samhället att göra, men inte med dem som individer. Möjligen 

för att de läst mer om samhället i stort, än om enskilda individer.   
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Lisa: Vem är det viktigt för? Är det viktigt för er?  

För er familj? För samhället? 

Adam: Viktigt för samhället 

(Fokusgrupp ett, 121119) 

Detta är ett exempel på ett vanligt svar på frågan för vem historia är viktigt. Utan 

svarsalternativ hade eleverna svårt att svara på frågan alls, men med alternativ valde de 

samhället. Men de uttryckte en osäkerhet kring hur de som enskilda individer blev påverkade, 

kanske för att de inte läst om enskilda individers påverkan. Samtidigt uttryckte barnen ett 

intresse för de enskilda människorna i historien. Ett av barnen tyckte det var intressant hur de 

kunnat överleva på stenåldern. Där fanns ett intresse för den enskilda individen, som 

möjligtvis inte tagits tillvara i undervisningen. Därför kunde eleverna få svårigheter att förstå 

människor förr, och uppvisa den historieempati som står i kursplanen. I kursplanen för 

historia står det att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje 

tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar”.
98

 Vid några 

tillfällen uttryckte sig eleverna som att människor förr i tiden var mindre smarta än människor 

idag, vilket kan visa på en brist på förståelse för människornas villkor.  

Under intervjuerna uttryckte inte eleverna någon insikt i att historien är en tolkning av vad 

som hänt, så som Ulf Zander beskriver historiemedvetande.
99

 De relaterade till historien som 

om det vore fakta. Som ett exempel så ansåg flera av eleverna att mammutar var 

utrotningshotade och inte utdöda.  

Lisa: Kan ni ha historian till någonting? 

Adam: Nej, eller jo 

Lisa: vad är det bra till? 

Adam: Om man skulle träffa på en mammut 

(Fokusgrupp ett, 121119) 

Emmanuel: Den här är ju också, det är ju mammutar 

Elsa: Det är ju historiskt 

Edvard: ja det är det ju, de finns ju inte längre 

Elsa: Nej precis, så det måste ju vara 

Edvard: Eller… Det finns typ två kvar 

(Fokusgrupp två, 121120) 
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Detta kan visa på en brist på reflektion hos eleverna. Det skulle mycket väl kunna vara så, att 

tänkte de efter ett tag till skulle se inse att mammutarna var utdöda. För att de själva aldrig sett 

någon eller visste var de i sådana fall skulle leva. Men eleverna uttryckte inte några tankar om 

att historien inte är säker.  

Det resultat jag kommit fram till stämmer till viss del inte överrens med det Angvik och von 

Borros kom fram till, då deras undersökning visade att svenska ungdomar svarar att historia är 

något som kan förklara nutiden, även att de kan hjälpa i den enskilda individens liv och ge 

exempel på rätt och fel.
100

 Detta är inget eleverna i min studie uttryckte med sådana ord. Det 

går att se att de talade om rätt och fel i en historisk kontext, i diskursen ”vi vet bättre nu”. 

Annars är det svårt att se de åsikter som ungdomarna i den tidigare studien uttrycker. 

Eventuellt beror det på skillnad i ålder mellan eleverna, eller på skillnad i insamlingsmetod. 

Eleverna i Angvik och von Borros studie är två-tre år äldre än eleverna i denna studie. De har 

även fått färdiga svarsalternativ att kryssa i, vilket kan ge eleverna möjligheter att ge andra 

svar än de som eleverna själva skulle tänkt ut.  

Vi och dem - ett identitetsperspektiv 

Effekterna av att eleverna lärt sig den stora historien kan även ses i deras skapande av 

identitet. Barnen visade inte prov på att identifiera sig med någon ur historien, eller se 

historien som något som är viktigt för dem som enskilda individer.  

Lisa: Vem är det viktigt för? Är det viktigt för er?  

För er familj? För samhället? 

Adam: Viktigt för samhället 

(Fokusgrupp ett, 121119) 

Lisa: tror ni historien påverkar er? 

Hanna: Kanske inte  

(Fokusgrupp tre, 121120) 

Detta citat är ett exempel på hur många av eleverna svarade på om historia är viktigt och om 

den påverkat dem. De svarade att det är viktigt, men inte för dem utan för ett större 

sammanhang. De uttryckte ingen känsla av att historien påverkar dem, mer än att den 

påverkar samhället som har en inverkan på dem. Kanske handlar det om att deras 

undervisning inte utgått från de enskilda individerna, utan fokuserat på stora händelser, det 
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kan skapa svårigheter i elevernas identitetsskapande. Personer som Gustav Wasa eller 

drottning Kristina kan vara svårare att identifiera sig med, än en vanlig människa, eller ett 

barn. Ingen av eleverna nämnde att de läst om vanliga människor, eller specifikt om barn. Att 

fokusera mer på barn hade kunnat hjälpa eleverna att identifiera sig med det förflutna. 

Samtidigt, när eleverna talade om historia var det vardagslivet som intresserade dem.  

Andreas: Jag tyckte det var roligt med bronsåldern 

Agnes: jag tyckte det var kul med stenåldern  

och istiden och bronsåldern 

Lisa: Varför var det kul? Just de grejerna? 

Andreas: Hur dom kunde överleva då?  

Agnes: mm 

Andreas: Med sten och pinnar 

(Fokusgrupp ett, 121119) 

Eleverna uttalade alltså ett tydligt intresse för vanliga människors villkor. Men om de har läst 

om detta var svårt att se i materialet. I materialet verkar det inte vara någon skillnad mellan 

hur barnen identifierar sig med historien beroende på kön eller på vart de är födda i världen. 

Ingen av eleverna visade att de påverkats av historien, alltså blev det ingen skillnad.  

Det jag kunde se tecken på var att eleverna skapade en gruppidentitet, där de inneslöt vad de 

tyckte är nutida människor. Enligt mig inbegrep denna grupp inte alla nutida människor utan 

västerländska, nutida människor. Detta bygger jag på flera citat där eleverna beskrev en nutid 

där människor har tillgång till teknologi och liknande. 

Elsa: Det fanns ju inte datorer typ, nu finns det  

ju hur mycket som helst  

Emmanuel: Då var det mer att man skrev brev  

och så, nu är det mer dator  

(Fokusgrupp två, 121120) 

Eftersom alla i världen inte har tillgång till datorer som eleverna beskrev, kan det tolkas som 

att den vi-grupp som eleverna skapade inbegrep människor som kan ta del av dessa 

teknologiska framsteg. Eventuellt menade de enbart svenska, nutida människor, men det var 

inget de sade tydligt. Men eftersom de nästan uteslutande pratade om svensk historia, är det 

inte otänkbart. Enligt Richard Jenkins krävs det vid en gruppidentifiering en slags gräns mot 

de andra som inte tillhör gruppen.
101

 I detta fall fanns det flera saker som eleverna satte upp 
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som gräns, tekniken var en av dessa saker. Vissa av eleverna använde också intellekt som en 

sådan gränsdragning. När de gav exempel på hur människor förr i tiden, dem, inte var lika 

smarta som människor idag, vi, skapade de en tydlig gräns mellan de båda.  

Jesper: Som typ den maten som dom åt kanske inte var så jättebra.  

Man lär sig något av det för att man inte ska äta så. Dom kanske  

inte stekte kött och så, tror dom åt det rått 

(Fokusgrupp fyra, 121121) 

I detta citat uppmärksammas skillnaden mellan dem som åt rått kött och inte visste bättre, till 

vi idag som vet bättre och inte gör så. I barnens gränsdragning mellan dem och vi gick det 

även tydligt att se en hierarki i identiteterna. Precis som Jenkins menar att det är, att olika 

identiteter har olika hög eller låg status.
102

 Så syntes det tydligt att eleverna ansåg att vi-

gruppen har en högre status än dem-gruppen, till exempel på grund av intellekt.  

Richard Jenkins tar även upp att när utomstående grupperar människor till en grupp kallas det 

kategorisering.
103

 Det verkar troligt att det var vad eleverna gjorde när de pratade om 

”människor förr i tiden”, vilket kommer upp flera gånger. De gjorde ingen särskiljning om 

dessa människor levde för 1000 år sedan eller 500 år sedan, utan alla dessa människor var 

människor som levde förr i tiden.  

Hanna: Nae, egentligen när man läser om det så kan  

man tänka varför ska vi lära oss det här men det har  

ju redan hänt och då så varför ska vi. Men när man  

tänker efter så är det dom som gjorde att vi har det såhär  

idag och när man läser sånt som har förändrats och så 

(Fokusgrupp tre, 121120) 

Jesper: Det är ju historia hur dom levde och så.  

(Fokusgrupp fyra, 121121)  

Agnes: för att vi ska lära oss hur dom hade det så  

inte vi ska göra likadant typ 

(Fokusgrupp ett, 121121) 

Det som går att se i dessa citat är att eleverna inte närmare beskrev vilka människor de pratade 

om. Det var till exempel inte människor på vikingatiden, eller medeltiden, som levde på ett 

visst sätt. Utan de pratade om människor förr i tiden som en grupp. Risken med detta synsätt 
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kan bli att eleverna generaliserar hur människor förr i tiden tänkte, och därför inte tydligt ser 

hur det finns en skillnad mellan människor under olika epoker i historien. Istället fokuserar de 

helt på en skillnad på människor förr, och människor idag, där det inte finns någon skillnad 

inom dessa gruppers sätt att tänka och vara.  Det kan också vara bra att påpeka att denna 

kategori var något eleverna själva skapat, men eleverna själva verkade inte vara medvetna om 

detta. 

En faktor till att eleverna gör denna kategorisering, och brist på personlig identifiering, kan 

bero på den historia de lärt sig. Den forntida historien kan vara svår att känna någon 

samhörighet med om inte läraren specifikt jobbar med detta. Samtidigt menar Nanny 

Hartsmar att elever ofta beskriver forntid i termer av vad de inte hade, och vad de inte 

kunde.
104

 Om så är fallet kan läraren och undervisningssättet spela mindre roll i hur eleverna 

ser på forntiden. Genom ett sådant synsätt kan det bli ännu svårare för barnen att se hur de 

tiderna påverkar dem, och hur de kan ha något gemensamt med de människorna, eftersom de 

fokuserar helt på olikheter.  

Slutdiskussion 

Det övergripande resultatet i denna studie kan ses vara elevernas osäkerhet kring vad historia 

är och vad historia kan användas till. Så även om denna osäkerhet är en egen diskurs så går 

det att se inflytande av den i de andra diskurserna också. Denna osäkerhet sedan påverkar 

deras svar i alla andra frågor. Det blir svårt för eleverna att reflektera över historien, och visa 

på ett historiemedvetande, om de är osäkra på vad historia egentligen är. Enligt Ulf Zander 

krävs det en förmåga att kunna reflektera över historia för att ha ett historiemedvetande.
105

 

Genom elevernas osäkerhet kring vad historia är blir detta i stort sett omöjligt. Detta i sin tur 

gör att eleverna får svårt att se hur historien påverkar deras identitetsutveckling. I analysen 

syns det ändå att eleverna gör en sorts identifiering, men inte med historiska personer. Istället 

skapar de en distans mot historien, med tydliga gränser. Det kan negativt påverka 

historiemedvetandet i sin tur. Alltså blir det en spiral med konsekvenser som i grund och 

botten kommer från att eleverna inte vet vad historia är.  
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Denna studies resultat både liknar och skiljer sig från tidigare forskning inom samma område. 

Eleverna visar på ett svagt historiemedvetande i jämförelse med andra studier. Samtidigt visar 

studien på att eleverna tar till sig de kunskapsmål som står beskrivna i läroplanen. I barnens 

svar är det svårt att se om de tränat på de övergripande syftena i kursplanen och läroplanen, 

det så kallade fostranssyftet. Avsaknaden av fostranssyftet i elevernas svar skulle kunna vara 

en indikation på att det inte är något eleverna fått ta del av i sin dagliga undervisning. Men det 

kan också vara så att den delen av undervisningen finns, men är svårare för eleverna att sätta 

ord på. Vilket kan vara ännu en effekt av osäkerheten kring historia. Även om läraren försöker 

träna eleverna i reflektion och historiemedvetande, kan det bli för svårt för eleverna om de 

inte vet vad de reflekterar över, i detta fall historia. Bristen på inflytande som eleverna 

uttrycker skulle kunna vara ett tecken på att de inte ges möjligheten till inflytande över sin 

undervisning och sitt lärande. I läroplanen står det att alla elever ska ”fortlöpande stimuleras 

till att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 

frågor som rör dem”.
106

 Enligt vad eleverna tar upp under intervjuerna har detta inte skett. De 

har varken varit aktiva i arbetet eller fått information om arbetet, vilket i hög grad rör dem. 

Eleverna uttrycker att de inte fått ta del av syftet med historieundervisningen. Det kan då bli 

så, att när eleverna får frågan om vad syftet med historia är, så skapar de sig ett eget syfte 

utifrån sina erfarenheter. Vilket efter sex år i grundskolan borde betyda, att de ser tillbaka på 

sin undervisning för att finna ett syfte i det de lärt sig. Om så är fallet kommer undervisningen 

före syftet, och den frågeställningen i mitt syfte blir svår om inte omöjlig att svara på.  

Eleverna visade på kunskaper som i stort sett är faktakunskaper, men fick problem vid 

reflekterande frågor. Det kan bero på intervjusituationen, som var ovan för dem. Eller är det 

så att genom nedskärningarna som gjorts i skolan, har diskussionerna och reflektionerna då 

kommit i skymundan? Kanske känner lärarna, när de får större klasser med större kulturell 

spridning, att det blir svårare att utgå från den enskilde individens erfarenheter? Det skulle 

stämma överens med materialet i studien, då klassen inte är homogen kulturellt och har 

närmare trettio elever. Det skulle även stämma överens med vad Gunilla Zackari och Fredrik 

Modigh beskriver i Värdegrundsboken, där de menar att kunskapssyftet premieras i den skola 

som skapats under de senaste tjugo åren, då nedskärningarna har varit stora. De menar att 

eleverna inte längre får tid att prata med varandra.
107

 I min analys visade eleverna tecken på 

att de inte diskuterat historieämnet, vilket skulle kunna hjälpt dem framåt i sitt 
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historiemedvetande. Men vidare forskning om vad som kan utveckla ett historiemedvetande 

hos barn skulle behövas för att definitivt säga att det är samtal och reflektion som behövs.  

I kursplanen skrivs kritiskt tänkande fram som en av de förmågor som ska tränas i 

historieundervisningen.
108

 Men detta är inget eleverna visade någon förmåga att göra, inte i 

förhållande till sin egen undervisning. De talade till exempel inte om ”ifall det var på det 

sättet” eller ”det kan ha skett på detta sätt”, utan de använde ord som ”var” och ”är”, 

definitiva ord. Detta tar även Nanny Hartsmar upp i sin studie, då hon finner att elevernas 

faktakunskap stämmer bra överens med läroplanen, men att ingen av eleverna visar på 

reflekterande egenskaper. Hon menar också att det är svårt att veta varför dessa egenskaper 

inte kommer upp under intervjun.
109

 

Ett annat av de övergripande målen är att eleverna ska tränas i att bli medvetna om att historia 

kan användas på olika sätt av olika människor, och att historien skapas. De ska lära sig att 

tänka kritiskt.
110

 Men eleverna visade i sina svar ingen medvetenhet om att historien inte är 

fakta som de lär sig rabbla upp. Det fanns inget kritiskt tänkande i vad de berättade för mig. 

De verkar ha tagit till sig det de lärt sig som fakta. Ett exempel är inlandsisen som de pratade 

om, hur tjock den var. Ingen av eleverna reflekterade över, hur någon kan veta hur tjock 

inlandsisen var, utan de tog det som en självklarhet att läraren visste detta. Detta kan också, 

precis som historiemedvetandet, bero både på att läraren inte uttryckligen i sin undervisning 

försökt lära eleverna kritiskt tänkande. Eller så har eleverna inte uppfattat vad läraren försökt 

lära dem. En annan förklaring kan vara att elevernas formuleringar under intervjuerna berodde 

på situationen och inte vad de i själva verket kunde.  

Eller kan det vara så att kunskapssyftet tar större plats än fostranssyftet i undervisningen, och 

att det är därför fostranssyftet var svårt att finna i elevernas svar? En möjlig förklaring till det 

scenariot är att fostranssyftet är mer föränderligt över tid än kunskapssyftet. Från och med den 

första läroplanen 1962 står det att eleverna ska fostras till samhällsmedborgare.
111

 Men vad en 

samhällsmedborgare betyder i dessa texter varierar eftersom samhället från 1960-talet till 
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2010-talet varierar. Fostranssyftet blir då föränderligt på ett sätt som kunskapssyftet inte blir. 

Tvärtom går det att se stora likheter med kunskapssyftet för historieämnet från 1960-talet och 

dagens läroplan. Exempelvis finns fokus på det lokala, svenska och nordiska i både läroplanen 

från 1962 och läroplanen från 2011.
112

 Kan denna ”tröghet” i kunskapssyftet förklara varför 

det syns tydligare i elevernas svar? Lärare som arbetar idag har arbetat under flera läroplaner 

eller kommer att göra det i framtiden, blir det då enklare att ta till sig de saker som liknar 

varandra från läroplan till läroplan? Detta blir en viktig fråga för lärare att vara medveten om, 

så att undervisningen inte fortsätter av gammal vana, utan att nyheter i nya läroplaner 

verkligen får genomslagskraft. Hur lärare tar till sig en ny läroplan skulle vara intressant att 

forska vidare om.  

Det har höjts röster som problematiserar att kristendomen har en särställning i svensk skola 

idag.
113

 Men i mitt material syns inte denna fokus på kristendomen alls. Eleverna tog inte upp 

kyrkan, kyrkliga personer eller liknande någon gång under intervjutillfällena. Så i mitt 

material kan jag inte se kristendomen som en tröskel för de som har en annan 

religion/livsåskådning att identifiera sig med den historia som skolan lär ut, som exempel. 

Detta kan mer bero på att eleverna i undersökningen inte identifierade sig själva med hjälp av 

historien alls, oberoende av religion, etnicitet eller kön.   

En viktig uppgift som historieämnet har, är att ge eleverna en känsla av att historien har något 

med dem att göra, och kan lära dem något. Detta beskrivs i kursplanen i ord som 

historiemedvetenhet.
114

 Det är inget eleverna i denna studie uttryckte att de kände. En 

anledning till denna bortkoppling från historien kan vara undervisningens upplägg. Ifall de 

arbetat mer med stora epoker och kungar så kan det vara svårt för eleverna att se hur det har 

något med dem att göra. Ifall eleverna fick en känsla för att historien är uppbyggd av individer 

skulle det kunna underlätta deras känsla för att de själva är en del av historien. Samtidigt går 

det inte att säga hur elevernas undervisning har sett ut, så denna bortkoppling jag observerat 

kan bero på andra faktorer. I studien blir det ändå tydligt att eleverna behöver stöd för att 

kunna se hur historien påverkar deras identitetsskapande. Precis som det står i kursplanen.
115

 

Det är ett samband som kan vara för komplext för eleverna att upptäcka på egen hand. Vad 
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studien visar är att även om eleverna fått stöd i utvecklingen att ett historiemedvetande, så har 

det inte varit tillräckligt. För eleverna blir historia i stor grad ett ämne och inget mer. Detta är 

något som stärks i annan forskning då Magne Angvik och Boro von Borros också märkte att 

en andel av eleverna ansåg att historia enbart var ett skolämne.
116

 Vilket gör att vidare syften i 

läroplanen blir svårare att uppnå. Till exempel ska hela undervisningen genomsyras av ett 

historiskt perspektiv.
117

 Men om historia i elevernas ögon kan sammanfattas till ett ämne har 

detta syfte inte uppnåtts. Samtidigt går det inte att se någon faktor i materialet, som skulle 

vara mer avgörande för denna bortkoppling än någon annan. I materialet finns det ingen 

skillnad på kön, religion eller etnicitet. Det betyder inte att det inte finns en skillnad, snarare 

att urvalsgruppen var för liten, eller inte vald utifrån de premisserna. Frågorna var inte heller 

utformade på ett sätt så att sådana skillnader kunde upptäckas. Eftersom kritik mot 

kristendomens särställning i skolan finns, kan det vara ett område som kräver vidare 

forskning. Ifall andra resultat skulle stärka resultatet i denna studie ställs frågan ifall 

kristendomen verkligen har en särställning i skolan, i så stor utsträckning att eleverna känner 

av det. Är det så att läroplan inte får så står genomslagskraft i undervisningen, så att det är 

därför religionen saknar effekt?   

Återigen, i studien har eleverna uttryckt sig osäkert kring var historia är, och vad den kan 

användas till. De verkar ha svårt att finna historia utanför klassrummet, och även 

användningsområden för historia utanför klassrummet. Det kan vara så att eleverna binder 

historia så hårt till ämnet i skolan, att de får svårigheter att se historia i vardagen, utanför 

skolan. Och även om de hör talas om historia hemma eller i media, så kopplar de inte samman 

den historien med det som sker på historielektionerna. Ifall eleverna har svårt att se 

historieämnet som något som är relevant utanför skolan, kan det vara svårt att se det ämnet 

som samhällsnyttigt. Detta är något som är viktigt för lärare att vara medvetna om, och 

eventuellt ändra upplägget på historieundervisningen. Vad eleverna uttrycker att de kan, och 

vad läraren tror att eleverna kan, skiljer sig ibland från varandra. Det är ett resultat Johan 

Hanson kom fram till i sin undersökning.
118

 Alltså kan det ses som viktigt både inom 

forskningen och för den enskilde läraren att undersöka vad eleverna tagit till sig av 

undervisningen, och hur de tolkat den.  
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