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Abstract 

The overall purpose of this study is to contribute with empirical data to a scientific area that 
currently is missing just that: younger pupils view on the school subject history. This study is 
based on the history didactics goal, which is to teach knowledge about history in school. The 
method used in this study is qualitative research and consists of four semi structured group 
interviews with, in total, eleven pupils in the fifth grade in middle school. The knowledge claims 
are interpretive with the purpose to develop an understanding for the pupils view on history and 
their acquirement of knowledge during history class. The problem statements discussed in this 
study are focused on which history culture the pupils are presented with during their classes 
and what consequences this has on their acquirement of a historical awareness and a historical 
identity. The teaching has, in relation to the syllabus, a central content to deliver, but the view 
of history seems to be a question of interpretation by the teacher. The study finds that the pupils 
has a positive attitude towards history as a subject, but that the cultural view on the subject can 
be perceived as stereotype. In different extent, the pupils show a historical awareness and an 
emerging historical identity in where their surroundings have a central part. This study ends on 
a discussion about the strengths and weaknesses of the analysis, focused on ethics. 
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Sammanfattning  

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att bidra med empiriska data till ett forsk-
ningsområde som saknar sådan; yngre elevers syn på historia. Studien bygger på historiedidak-
tikens mål om att förmedla kunskaper om historia i skolan. Metoden som används är kvalitativ 
och består sammanlagt av fyra semistrukturerade gruppintervjuer med totalt elva femteklassare. 
Kunskapsanspråket är tolkande i syfte att utveckla förståelse för elevernas tankar kring historia 
samt deras tillägnande av historiekunskaper. Frågeställningarna som diskuteras är fokuserade 
på vilken historiekultur som eleverna möter och vad det får för konsekvenser för elevernas 
tillgodogörande av ett historiemedvetande, samt en historisk identitet. Historieundervisningen 
har i förhållande till kursplanen ett centralt innehåll att förmedla, men historiesynen förefaller 
bli en tolkningsfråga som läggs på lärarens axlar. Studien finner att eleverna har en positiv 
inställning till historieämnet, men att historiekulturen kan uppfattas som stereotyp. Eleverna 
uppvisar i olika utsträckning ett historiemedvetande samt en spirande historisk identitet, varvid 
omgivningen har en central roll. Studien avslutas med en diskussion kring undersökningens 
styrkor och svagheter med fokus på etik.   

 

Nyckelord: Historiedidaktik, Historieämnet, Historiesyn, Mellanstadiet, Intervjuer 
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 

Historia är ett obligatoriskt ämne i grundskolan där eleverna förväntas inhämta kunskaper om 

människans förflutna. Kunskapen som förmedlas mellan lärare och elever bidrar till att en hi-

storisk medvetenhet etableras i samhället, men vad tänker och tycker eleverna själva om historia 

egentligen? Det är sällan som barn och unga får en chans att uttrycka sina tankar kring historia 

i en mer formell kontext och det är anledningen till att elevperspektivet centraliseras i denna 

intervjustudie. Studien undersöker yngre elevers syn på historia utifrån ett historiedidaktiskt 

perspektiv. Genomförandet sker genom kvalitativa forskningsintervjuer med elva elever i års-

kurs 5 under min verksamhetsförlagda utbildning. För att rama in elevernas intervjusvar kom-

mer dessa tre centrala begrepp att användas: historiekultur, historiemedvetande, historisk iden-

titet. I nästa avsnitt kommer innebörden av den historiska forskningsprocessen att introduceras. 

1.2 Den historiska forskningsprocessen 

Peter Aronsson beskriver historia som en vetenskaplig professionalisering, dels eftersom det 

finns en ständig omsorg och utveckling kring metoderna som säkerställer rekonstruktioner, dels 

för att det finns en infrastruktur för bevarandet av historiska källor. Det kan ses som ett slags 

maktägande över historien, vilket till viss del stämmer. Segrarna av krig är till exempel de som 

skriver historia, men maktinnehavet av historien måste ändå förstärkas för att övertyga sam-

hället fullt ut. Det gör att det är de som skriver bäst historia som oftast segrar, alltså de som har 

den mest övertygande versionen av historien.1 Forskningen kring historia är därför viktig. Ut-

maningen enligt Orsi Husz är att man inte blir klar över vad man letar efter förrän man väl 

finner det och just därför är den viktigast delen i forskningsprocessen att hitta sin forsknings-

fråga.2 Det är också viktigt i denna studie att inta elevernas perspektiv och fokusera på hur deras 

syn på historia kan bidra till historieskapandet i samhället via forskningsprocessen. 

 Robert Thornberg och Karin Forslund Frykedal rekommenderar att studenter som skriver 

examensarbeten helst bör använda kvalitativa datainsamlingsmetoder. Observationer kombine-

rat med intervjuer gör att en mer heltäckande bild av forskningsläget kan skapas i och med att 

det ger information om såväl yttre skeenden som informanternas tolkningar.3 Den kvalitativa 

 

1 Aronsson, Peter. Historia. Stockholm: Liber AB, 2011. Sid. 57, 78 
2 Husz, Orsi. Att upptäcka sin forskningsfråga. I Historia i praktiken. Josephson, Peter. & Lundgren, Frans. (Red.). Lund: Studentlitteratur 

AB, 2016. Sid.23 
3 Thornberg, Robert. & Forslund Fyrkedal, Karin. Grundad teori. I Handbok i kvalitativ analys. Frejes, Andreas. & Thornberg, Robert. 

(Red.). Stockholm: Liber AB, 2009. Sid. 40 
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datainsamlingsmetoden kommer därför att användas med förhoppningen om att en heltäckande 

bild av denna studie kan skapas. Andreas Frejes och Robert Thornberg diskuterar vidare relat-

ionen mellan forskaren och det som beforskas, samt problematiserar huruvida det är möjligt att 

redovisa ett resultat som är oberoende av forskaren själv. Forskarens bakgrund i kombination 

med hens centrala roll i forskningsprocessen gör att förhållandet mellan forskaren och det som 

beforskas ofta blir komplicerat eftersom forskarens egen tolkning av materialet blir avgörande 

för forskningsresultatet.4 Studien kommer i detta fall att ha en svensk kvinnlig lärarstudents 

perspektiv med kristen bakgrund, vilket oundvikligen kommer ha en viss betydelse för forsk-

ningsresultatet.  Det är därför viktigt att tydliggöra studiens ambitioner och upplägg i så stor 

utsträckning som möjligt. I följande avsnitt kommer en disposition av denna studie att förtyd-

liga studiens strukturella ambitioner.  

1.3 Disposition 

Ambitionen är att denna studie ska ha en systematisk disposition och därför kommer dess po-

sitionering att förklaras i tur och ordning. Efter att dispositionen presenterats i detta avsnitt 

kommer studiens centrala begrepp att introduceras i kapitel två för att skapa en teoretisk förstå-

else för studiens underlag. Vidare i kapitel tre kommer studiens syfte och frågeställningar sedan 

att tydliggöras. I kapitel fyra kommer bakgrunden till undersökningens syfte att diskuteras i 

förhållande till några centrala teman för att skapa ett fundament att bygga vidare på i kapitel 

fem, där studiens teoretiska perspektiv presenteras. Historiedidaktiken och hermeneutiken utgör 

studiens teoretiska utgångspunkter.  

 Metoden kommer därefter att introduceras i kapitel sex utifrån ett etiskt perspektiv där 

intervjun som metod kommer att diskuteras i förhållande till urval, planering, genomförande 

och observation som tillägg. Kapitel sju kommer sedan att presentera resultatet, vilket bygger 

på en analys av informanternas svar kombinerat med den tidigare forskning som presenterades 

bakgrunden i kapitel fyra. Vidare kommer studiens styrkor och svagheter samt en slutsats att 

dras i kapitel åtta. Kapitel nio bjuder därefter på en sammanfattning av studien som helhet. 

Slutligen listas en referensförteckning samt relevanta bilagor. 

 

 
4 Frejes, Andreas. & Thornberg, Robert. Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Handbok i kvalitativ analys. Frejes, Andreas. & Thorn-

berg, Robert. (Red.). Stockholm: Liber AB, 2009. Sid. 16 
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2 Centrala begrepp  

2.1 Historiekultur 

Begreppet historiekultur står enligt Klas-Göran Karlsson för hur historia kommuniceras och 

värderas i ett samhälle. Utgångspunkten är att bestämma vilken historia som det bör undervisas 

i, forskas om, debatteras kring, celebreras och slutligen arkiveras. Det är alltså en process gäl-

lande vilken historia som bör uppmärksammas och vilken historia som inte bör uppmärksam-

mas i samhället. En historiekultur förmedlar historia mellan avsändare och mottagare, samt 

värderar och bedömer historia som relevant eller irrelevant.5 Historiekulturen i skolan utgör ett 

viktigt centrum för historiekulturen i samhället, vilket denna studie syftar till att undersöka. 

2.2 Historiemedvetande 

Historiemedvetande är ett begrepp som Karlsson beskriver som historiedidaktikens nyckelbe-

grepp. I vid bemärkelse skulle begreppet kunna jämställas med ett slags historiskt tänkande som 

innefattar historisk kunskapsbildning. Historiemedvetande handlar om att man som individ bil-

dar historiska tankemönster, både individuellt och kollektivt, som rör människans sätt att vara 

och göra historia. Ett historiemedvetande är vetskapen om att historien, nuet och framtiden 

samtidigt finns närvarande. Ett sätt att undersöka historiemedvetandet är att undersöka histori-

ekulturen.6 Kenneth Nordgren menar att ett historiemedvetande förutsätter en historiekultur, så 

för att skapa ett historiskt medvetande krävs det alltså ett kommunikativt sammanhang. Ett vik-

tigt kommunikationssammanhang i samhället är skolan.7 Ericson anser att historiemedvetan-

dets avgörande betydelse för historiedidaktiken är dess tillskrivna förmåga att låta människan 

reflektera över hur historia används och det faktum att människans upplevelse av historia avgör 

dess roll i samhället. Alla människor har ett historiemedvetande, men det är forskarnas och 

lärarnas uppgift att vetenskapliggöra det historiska medvetandet i samhället, exempelvis genom 

historieundervisningen i skolan. Om skolan skulle misslyckas med sitt uppdrag att förmedla en 

rimlig historiesyn skulle det finnas en uppenbar risk att samhället snart skulle bestå av en ma-

joritet individer med en förvirrad, fragmentarisk och fördomsfull bild av historien.8 Det är där-

för viktigt att skolan lyckas med att förmedla en rimlig historiesyn. 

 
5 Karlsson, Klas-Göran. Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv. I Historien är närvarande – Historiedididaktik 

som teori och tillämpning. Karlsson, Klas-Göran. & Zander, Ulf. (Red.). Lund: Studentlitteratur AB, 2014. Sid.65 
6 Karlsson, 2014, Sid. 57,65 
7 Nordgren, Kenneth. Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. Umeå: Print & Me-

dia, 2006. Sid.19 
8 Ericson, Hans-Olof. Historiedidaktik och historia. I Historiedidaktiska perspektiv. Ericson, Hans-Olof., Johansson, Per Göran. & Larsson, 

Hans Albin. (Red.). Jönköping: NRS Tryckeri AB, 2005. Sid. 16 
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2.3 Historisk identitet  

Identitet som begrepp handlar om att bilda sig en uppfattning om vem man som individ är och 

hur man vill vara som människa. Knut Kjeldstadli menar att ett samhälle som inte besitter någon 

kunskap om sitt förflutna inte heller vet vad det är, vad det kommer i från eller vad det är på 

väg mot. Kunskap om historia hjälper människan att se sig själv i ett sammanhang och därmed 

utveckla en historisk dimension av sin identitet.9 Elevers historiska identitet diskuterar Magnus 

Hermansson Adler i förhållande till hur elever lär sig saker. När en elev studerar historia skapar 

sig eleven en självinsikt i förhållande till historien och utvecklar därmed sin förmåga att relatera 

sin vardag till historien. När detta sker antas eleven utveckla sin historiska identitet. Ett typiskt 

exempel i skolan på detta är när eleverna läser om hur människor levde förr i tiden och kopplar 

det till dagens samhälle. Den kognitiva förmågan är nämligen en viktig del av skapandet av en 

historisk identitet och desto mer eleven lär sig om sin egen historia och vad som skett i historien, 

desto enklare kan hen tilldela sig själv en plats i historien.10 Den historiska identiteten hos en 

elev är alltså beroende av att historiekulturen i skolan främjar ett historiemedvetande.  

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka några mellanstadieelevers syn på historieämnet i sko-

lan utifrån hur eleverna uppfattar historia. Fokus kommer att läggas på hur historiekulturen och 

historiemedvetandet påverkar den historiska identiteten hos eleverna. För att undersöka detta 

finns följande frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar eleverna historieundervisningens innehåll? 

 Vilken historiekultur synliggörs i historieundervisningen enligt eleverna?  

 På vilket sätt uppvisar eleverna ett historiemedvetande i förhållande till deras syn på                                      

historieundervisningens innehåll? 

 I vilken utsträckning visar eleverna att de har skapat sig historiska identiteter med hjälp 

av historiemedvetande? 

 Vilka tematiska mönster med fokus på historiekultur, historiemedvetande och historisk 

identitet går att urskilja utifrån elevernas tankar kring historia? 

 
9 Kjeldstadli. Knut. Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur, 1998. Sid.23 
10 Hermansson Adler, Magnus. I Historieundervisningens byggstenar. Stockholm: Liber AB, 2014 Sid. 42 
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4 Tidigare forskning  

4.1 Historiekultur  

Karin Sandberg undersöker i sin doktorsavhandling yngre elevers förståelse för historieämnet 

och hur elever lär av det förflutna genom semistrukturerade intervjuer. I undersökningen cent-

raliseras Rüsens syn på historiekulturens fem dimensioner: estetisk, politisk, kognitiv, religiös 

och moralisk historiekultur. Den estetiska dimensionen handlar om förmågan att göra intryck 

och väcka känslor med hjälp av historiekulturen, vilket ofta görs genom olika typer av konst-

former. Den politiska dimensionen centraliserar legitimeringen av den politiska makten, detta 

görs genom skapandet av exempelvis minnesmärken och artefakter. Den kognitiva dimensionen 

utgör ramarna för där människan placerar och tolkar dåtid, nutid och framtid och har i och med 

den vetenskapliga aspekten ett starkt band till historieforskning och historia som skolämne. Den 

religiösa dimensionen ger uttryck för hoppet om frälsning samt i viss mån kulturella föreställ-

ningar såsom meningen med livet, livet efter döden och vad som händer vid världens slut. Den 

moraliska dimensionen förmedlar både ett etiskt och moraliskt perspektiv på historia, det vill 

säga både tanken om vad som är gott och ont samt tanken om vad som anses vara rätt och fel. 

 Dimensionerna syftar sammantaget till att synliggöra olika perspektiv av historia, men de 

existerar och samverkar parallellt med varandra som en enda historiekultur.11 Sandbergs resul-

tat visade att de tre vanligaste förekommande uttrycken av historiekultur bland eleverna var den 

moraliska, kognitiva och politiska dimensionen. Den moraliska dimensionen visade sig bland 

annat i elevernas lärdomar kring att människan kan lära av historien när det kommer till vad 

som är rätt och fel i moraliskt agerande och tänkande. Den kognitiva dimensionen uttryckte 

eleverna exempelvis genom att återkomma till vikten av de stora händelserna historiskt sett och 

vad de symboliserar. Vad gäller den politiska dimensionen påpekade eleverna i intervjuerna till 

exempel statyer och att historieundervisningen innebär läran om Sveriges historia.12 Historie-

kulturens dimensioner tycks alltså ha en relativt varierad spridning hos eleverna. 

Stina Spjut studerar nationell och etnisk gemenskap i sin doktorsavhandling med utgångs-

punkt i svenskspråkiga läroböcker i Sveriges och Finlands folk och grundskola åren 1866–2016. 

Undersökningen är baserad på en komparativ metod och kritisk diskursanalys där en av forsk-

ningsfrågorna centraliserar hur historien framställs i läroböckerna. Resultatet visar att det inte 

 
11 Sandberg, Karin. Att lära av det förflutna – Yngre elevers förståelse för och motivering till skolämnet historia. Akademisk avhandling, Mälar-

dalens Universitet, 2018. Sid. 21–24 
12 Sandberg. Sid. 100–111 
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funnits någon direkt form av nordisk historiekultur i de läromedel som undersökts, även om 

exempel på nordisk gemenskap förekommit. Inriktningen på skrivningen i läroböckerna har 

istället huvudsakligen varit av nationell karaktär.13 Det har såklart en viss inverkan på elevernas 

tillägnande av historiekunskaper.  

Anna Nordqvist diskuterar vidare historiens plats i samhället och påpekar att historien tillhör 

oss alla. Nordqvist undersöker mötet mellan svenska och danska kvinnors möten i organisato-

riska arbeten i sin studie som huvudsakligen grundar sig i migrationshistoria. Nordqvist som är 

verksam historielärare påpekar att elever i dagens skola ofta uttrycker att de inte känner igen 

sig i historieundervisningen. Det kan bero på att dagens mångkulturella samhälle inte återspeg-

lar sig i läromedel och undervisning.14 Ericson nämner ett par problem med historieundervis-

ningen som kan kopplas till Nordqvists resonemang; att undervisningen ofta upplevs som fak-

tareducerad av eleverna och att historikerna inte har tillräckligt med pedagogisk kompetens. 

Det krävs alltså ett brobygge mellan elever, pedagoger och historiker för att verka inte enbart 

för kunskaper om historien som sådan, utan också om kunskaper i historia.15 Ulf Zander menar 

samtidigt att historiekulturens urval från historien är problematiskt, alltså exempelvis att vissa 

historiska händelser uppmärksammas och andra undanskyms. Problemet är att det urval som 

får genomslagskraft i samhället riskerar att bli stereotypt reproducerad på grund av sin domi-

nans.16 En stereotyp bild av historien bidrar alltså till att en otillräcklig bild av historien legiti-

meras, trots att den exempelvis innehåller en skev representation. 

Sammantaget har Sandberg, Spjut, Nordqvist, Ericson och Zander genom sina olika perspek-

tiv på historiekultur visat på vilken typ av problematik som förekommer inom historiekulturens 

ram: Elever uttrycker sig främst genom några av historiekulturens dimensioner, att läromedels-

böcker överordnar den nationella historiekulturen, att elever känner inte igen sig i lärostoffet, 

faktareducerad undervisning, historiker som saknar pedagogisk kompetens, samt att urvalet av 

historiska teman som figurerar i undervisningen är stereotypa. Med det sagt så är det inte del 

av ambitionen att i denna studie utvärdera lärarna eller mäta lärarnas uppfyllande av styrdoku-

ment. Ambitionen är att undersöka mellanstadieelevers uppfattning gällande historieämnet och 

hur historiekulturen i kombination med historiemedvetandet påverkar den historiska identiteten 

hos eleverna. 

 
13 Spjut, Lina. Att (ut)bilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 

1866–2016. Doktorsavhandling, Örebro Universitet, 2018. Sid. 25, 264–271 
14 Nordqvist, Anna. Historien tillhör oss alla. I Historia på väg mot framtiden – Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle. Elias-
son, Per., Karlsson, Klas-Göran., Rosengren, Henrik. & Tornbjer, Charlotte. (Red.). Lund: Media-tryck, 2010. Sid. 306 
15 Ericson. Sid. 54–56 
16 Zander, Ulf. Historiekulturella manifestationer – historia i ord, bilder och musik. I Historien är närvarande – Historiedididaktik som teori 

och tillämpning. Karlsson, Klas-Göran. & Zander, Ulf. (Red.). Lund: Studentlitteratur AB, 2014. Sid.151–152.  
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4.2 Historiemedvetande  

Nordgren diskuterar i sin doktorsavhandling komplexiteten kring synen på historia i Sverige 

som ett mångkulturellt land. Historiemedvetandet, historiekulturen och historia som handlande 

utgår helt och hållet från vems perspektiv som intas. Samhällets syn på historia påverkar därför 

historieämnets utformning i skolan samt utvecklandets riktning av ett historiemedvetande. Be-

roende på vems ögon som betraktar historien gör att historiebeskrivningens räckvidd hela tiden 

är i ett förändringsstadium. Den svenska historiekulturen har länge varit av akademisk karaktär 

med en provinsiell inriktning. Samhällsutvecklingen på senare år har dock bidragit till att histo-

rien utanför det provinsiella blivit allt mer intressant, vilket har gjort att den svenska historie-

kulturen blivit allt mer mångkulturell. Ett mångkulturellt land ger en mångkulturell skola, vilket 

betyder att historieämnet också bör vara mångkulturellt i dess utformning.17 Det visar på att 

omgivningen är av betydelse för utvecklandet av ett historiemedvetande.  

 Niklas Ammert skriver i sin avhandling om värdefrågor och historiemedvetande med fo-

kus på historieläroböcker. Läroböcker besitter en dominerande position i historieämnet i skol-

undervisningen.18 I mellanstadiets läroböcker framställer författarna historien i huvudsak med 

hjälp av traditionella berättelser där innehållet i stort sätt är oförändrat sedan 1960-talet. Läro-

medlen repeterar och fastslår en sedan länge bestämd bild av hur svensk historieundervisning 

bör framställas. Det strukturella sättet som innehållet framställs på har dock förändrats en del 

sedan 1960-talet. Innehållet har idag en mer kritisk hållning som tillåter eleverna att ifrågasätta 

och diskutera historia ur olika perspektiv när det gäller exempelvis källkritik.19 Läroböckerna 

är och kommer alltid vara laddade med värderingar. Värden och värderingar ger ett kulturellt 

sammanhang som hjälper människan att orientera sig och skapa mening i kunskapsinhämt-

ningen. Det har dock visat sig att elever med annat etniskt ursprung kan ha svårt att relatera till 

den svenska historieundervisningen. Frågan om centraliserandet av svenska ämneskunskaper i 

historia ger upphov till en känsla av utanförskap eller bidrar till integration bland dessa elever 

är ännu oklar, men det är viktigt att alla elever på något sätt kan identifiera sig med historieun-

dervisningen.20 Ammert centraliserar läromedel i sin avhandling, vilket inte är ambitionen med 

denna studie. Ambitionen med denna studie är snarare är att greppa historiemedvetande hos 

yngre elever ur ett mer övergripande perspektiv för att skapa en slags helhetsbild kring elever-

nas historiemedvetande.  

 
17 Nordgren, Sid. 13 
18 Ammert, Niklas. Det osamtidigas samtidighet – Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år. Lund: Media-tryck, 
2008. Sid. 16 
19 Ammert Sid. 166–168 
20 Ammert Sid. 214–215 
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Siri Hedenström undersöker i sitt examensarbete vilket historiemedvetande som elever i årskurs 

sex ger uttryck för genom gruppenkäter. Resultatet visade att det fanns en stor spridning för hur 

utvecklat historiemedvetandet var bland eleverna. Generellt kan sägas att det som eleverna i 

störst utsträckning (ca. 28% av eleverna) gav utryck för, med koppling till historia, var begrep-

pet förändring. Begreppet förändring kopplades till jämförelser med nutiden, samhällets ut-

veckling samt hur dagens samhälle på olika sätt påverkats av historien.21 Hedenström använder 

sig av den kvantitativa forskningsmetoden, vilket måste ha haft en begränsade effekt för ele-

vernas möjlighet att uttrycka sitt historiemedvetande.  Det är allmänt känt att intervjuer är att 

föredra när någons livsvärld ska utforskas, med tanke på enkätens begränsningar när det gäller 

exempelvis följdfrågor. 

Sammantaget har Nordgrens, Ammerts och Hedenströms framställningar pekat ut historie-

medvetandets nutida status. Historiemedvetandets utsträckning är helt beroende utav vilken 

historia som förmedlas och vilket perspektiv som betraktaren intar. Detta gör att läroböckernas 

utformning har en avgörande roll vad gäller just förmedlingen av historia i samhället. Det är 

viktigt att varje elev känner igen sig i undervisningen, men huruvida svensk historia inkluderar 

eller exkluderar elever i dagens mångkulturella skola är något som fortfarande behöver utredas. 

Det som dock verkar vara en tydlig del av historiemedvetandet hos eleverna är historiska för-

ändringar. Yngre elevers historiemedvetande är utelämnat till skolan som förmedlare av historia, 

men eleverna får sällan göra sin röst hörd. Det är därför denna studie centraliserar historiemed-

vetandet hos yngre elever. 

4.3 Historisk identitet  

Historia studeras i skolan som ett obligatoriskt ämne, men Hermansson Adler lyfter ytterligare 

tre aspekter till varför historia är viktigt i skolan: den existentiella aspekten, den etiska aspekten 

och kunskapsaspekten. Den existentiella aspekten handlar om att vi människor behöver kunna 

knyta samman dåtid med nutid för att skapa oss en identitet. Den etiska aspekten spinner vidare 

på detta och centraliserar hur historiska berättelser bidrar med moralism och därmed ger män-

niskan exempelvis historiska förebilder. Detta görs slutligen med hjälps av kunskapsaspekten 

som innebär att människan tillåts reflektera över och lära sig av historien. I elevens möte med 

historieämnet finns sedan två alternativa sätt för eleven att uppfatta historia; antingen historia 

inifrån eleven eller så historia utifrån eleven. Elevens minne bygger till stor del på upplevelser 

 
21 Hedenström, Siri. ”Jag är mer intresserad av pardans” – Sjätteklasselevers syn på historieämnets relevans för deras liv och samtid. Examensar-

bete 15hp, Södertörns Högskola, 2017. Sid. 44–45 
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snarare än analys, vilket gör att elever har svårt att jämföra sin egen historia med skolämnet 

historia. Historia inifrån eleven, alltså elevens historia, blir därför ostrukturerad och subjektiv 

medan historia utifrån eleven, alltså skolämnet historia, blir strukturerad och objektiv. Det är 

därför viktigt att lärandet i skolan sker utifrån elevens livsvärld så att eleven får en kombinerad 

förståelse för historia där eleven får möjlighet att koppla sin egen historia till skolämnet histo-

ria.22 Eleven måste alltså få utgöra sitt eget centra i skapandet av sin historiska identitet. 

Vidare är identitet något personligt och något som utvecklas hela tiden hos individen bero-

ende av vilka omständigheter som individen möter i livet. Krig, migration, sjukdomar eller byte 

av yrke är några faktorer som Nordqvist menar påverkar identiteten hos en individ. Identiteten 

är dessutom både självdefinierande och utifråndefinierande, alltså både individuell samt kol-

lektiv och nationell. Den sociala uppfattningen/konstruktionen baserar sig på individuella erfa-

renheter samt miljöns tillskrivande. Så om historieundervisningen ska lyckas med att bidra till 

elevernas identitetsprocesser krävs det att eleven tillåts utveckla sin förmåga att göra jämförel-

ser mellan olika kulturer och tider genom ett interkulturellt perspektiv.23 Sandberg påpekar 

dessutom att den personliga identiteten har starka kopplingar till den politiska dimensionen av 

historiekulturen, detta eftersom jaget i stor utsträckning formas med hjälpt av samhällets grup-

peringar och deras historia.24 Ammert menar samtidigt att bakgrunden till synen på historia, 

alltså varje individs historiemedvetande, är avgörande för historiebeskrivningens inverkan på 

identitetsskapandet hos varje individ.25 Samhällets förväntningar spelar alltså en avgörande roll 

i bildandet av en historisk identitet. 

Sammantaget vad gäller historisk identitet enligt Hermansson Adler, Nordqvist, Sandberg 

och Ammert kan slutsatsen dras att det finns flera olika aspekter av hur den historiska identite-

ten utvecklas hos eleven. Eleven kan exempelvis ta till sig historia både med sin egen och sko-

lämnets historia som utgångspunkt, men sedan bidrar också den politiska dimensionen av histo-

riekulturen samt historiemedvetandet i identitetsskapandet. Omständigheterna i livet samt 

historiemedvetandet blir med andra ord betydande för hur identitetsbyggandet utvecklar sig hos 

eleven. Det blir därmed skolans roll som pedagogisk verksamhet i samhället att verka för att 

inkludera alla elever oavsett bakgrund och koppla all undervisning till elevernas vardag. Den 

historiska identiteten hos eleven är viktig för elevens identitet i stort och det är därför intressant 

att undersöka hur förhållandet mellan historia, styrdokument och forskning kan kopplas till ett 

 
22 Hermanson Adler. Sid. 24–28 
23 Nordqvist Sid. 307 
24 Sandberg, Sid. 22 
25 Ammert. Sid.13 
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elevperspektiv. Kort kan sägas att historiedidaktik, historiekultur, historiemedvetande och hi-

storisk identitet alla är basbegrepp som innehåller och förklarar flera olika dimensioner av histo-

ria som ämne. Det blir därför viktigt att undersöka historieämnet med koppling till förhållandet 

mellan historia och elev, vilket kommer att undersökas närmare i nästkommande avsnitt. 

4.4 Historia och eleven  

Nanny Hartsmar skriver i sin doktorsavhandling om tidsmedvetandet med koppling till histo-

rieämnet hos elever i grundskolans mellersta årskurser. Tiden är således en social konstruktion 

där beskrivningen av tid följer samhällets kulturella bejakande. Kontentan av detta blir att den 

som besitter makt över tiden, besitter makt över människan.26 Ericson menar att det faktum att 

det finns olika tidsperspektiv är problematiskt eftersom det gör att människans val av perspektiv 

tillika historiesyn/historieuppfattning blir avgörande för samhället.27 Kjeldstadli antyder att be-

roende på hur sammansatt samhället är så kan historieuppfattningen variera. Gemensamt för de 

flesta samhällen är att det finns en föreställning om att historia utspelar sig i en kronologisk 

ordning. Historieuppfattningen kan dock skilja sig åt beroende på vilken inriktning, karaktär 

och vilket mönster den historia som samhället anammar har. Tid kan ses som till exempel 

cyklisk, spiralisk och linjär.28 Hartsmar framhåller därför vikten av att elever får förutsättningar 

att skapa sig en förståelse för att ens egen tidsbild inte alltid överensstämmer med andras.29 

Eleverna är både en del av historien och skapare av historia och det är därför viktigt att skolan 

inte bara fokuserar på det traditionella innehållet i undervisningen utan också tar hänsyn till 

elevernas erfarenheter. För om reflektion över den egna kunskapen ges, så skapar det förutsätt-

ningar för utveckling av en kommunikativ kompetens där historie- och tidsmedvetandet kan 

verka för en demokratisk spridning.30 Ett samspel mellan elever, lärare och innehåll krävs alltså 

för att utveckla kunskapsinhämtningen hos varje elev. Det får dock ej glömmas att elevernas 

historieuppfattning också till stor del utvecklas i hemmet. 

 Sammantaget utifrån Hartsmars, Ericsons och Kjeldstadlis diskussioner är tidsuppfatt-

ningen hos eleven av största vikt för att en historiesyn ska kunna utvecklas i och med att sam-

hället bygger på att en tidsuppfattning är etablerad hos varje individ. Historiesynen byggs till 

 
26 Hartsmar, Nanny. Historiemedvetande – Elevers tidsförståelse i en skolkontext. Malmö: Reprocentralen, 2001. Sid. 46 
27 Ericson. Sid. 30 
28 Kjeldstadli Sid. 46 
29 Hartsmar Sid. 74 
30 Harstmar Sid. 83, 239 
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viss del i skolan, vilket gör elevens tolkning av historieämnet betydelsefullt för elevens utveckl-

ing. Styrdokumentens roll blir därför aktuellt att undersöka i en studie som denna, vilket kom-

mer att göras i följande avsnitt.  

4.5 Styrdokument  

Historia figurerar på olika sätt i flera ämnen i skolan, men i dess självständiga form som en del 

av de samhällsorienterade ämnena är dess huvudsakliga syfte enligt Skolverket att ”Undervis-

ningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sam-

manhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.”.31 Styrdokumenten visar 

här att eleverna ska utveckla både olika slags kunskaper samt en medvetenhet i historieämnet. 

Olof Franck diskuterar den etiska aspekten i historieämnets kursplan och menar att det skulle 

kunna tolkas som att eleven ska utveckla en medvetenhet om att historien kan tolkas på olika 

sätt. Detta skulle innebära att eleven måste få förutsättningar att granska och analysera vilka 

olika slags tolkningar som skulle kunna göras, samt vilka skäl dessa tolkningar grundar sig i 

och vems historiebeskrivning som i så fall bör prioriteras.32 Hermansson Adler lyfter vidare att 

styrdokumenten inte anger någon särskild historiesyn. Enligt kursplanen ska eleverna dock få 

förutsättningar att aktivt göra historia och därmed också medvetet påverka omgivningen med 

hjälp av sina kunskaper. Undervisningen ska också ur ett intersektionellt perspektiv vara så 

varierad och perspektivrik som möjligt.33 Faktumet att läraren måste göra en egen tolkning av 

styrdokumenten kvarstår dock och en tolkning menar Ericson alltid medför att någons eller 

någras perspektiv ges företräde,34 vilket gör historieämnet minst sagt komplext.  

 Sammantaget enligt vad Skolverket, Franck, Hermansson Adler och Ericson uttrycker så 

är historien som praktiseras i skolan och historien utanför skolan två skilda saker. Styrdoku-

menten blir i stor utsträckning en tolkningsfråga vad gäller val av perspektiv i undervisningen, 

men tydligt står att eleven ska få förutsättning att utveckla ett historiemedvetande. En viktig del 

i detta blir också hur eleven uppfattar meningen med historieämnet, vilket gör det viktigt att 

undersöka just detta. Eleven är hela tiden i centrum och bör då också få uttrycka sina tankar och 

funderingar i en mer formell kontext.  

 
31 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. E-bok. Stockholm: Skolverket, 2018. Sid. 205 
32 Franck, Olof. Veta rätt och göra gott – etik som didaktiskt kunskapsområde. I Samhälsämnenas didaktik – Årskurs 4–6. Franck, Olof. (Red.) 

Lund: Studentlitteratur AB, 2013. Sid. 110–111 
33 Hermansson Adler. Sid. 60, 223 
34 Ericson. Sid. 28 
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4.6 Historiedidaktik 

Den svenska historiedidaktiska forskningen menar Bengt Schüllerqvist är vag. Det finns näm-

ligen ännu inte särskilt många forskningsinsatser som är tillräckligt omfattande inom varken 

pedagogik eller historieämnet. Den forskning som gjorts i historieämnet har främst gjorts med 

fokus på samhälleligt historiebruk snarare än historia inom utbildningsystemet. Den forskning 

som gjorts kring historia inom utbildningssystemet har till stor del bestått av läromedelsforsk-

ning, vilket gjort att det inte finns mycket forskning om lärande och undervisning i historia.35 

Den vetenskapliga debatten när den gäller svensk historiedidaktisk forskning är svag och histo-

riedidaktiken utgör knappast ett eget forskningsfält ännu, enligt Schüllerqvist.36 Historiedidak-

tiken utgör dock grunden för verkställandet av historieundervisningens innehåll. Dess vaga 

ställning i samhället gör det till ett forskningsfält i behov av nya studier. I stora drag handlar 

det om hur historia praktiseras i undervisningen för att eleverna ska få de rätta förutsättningarna 

till kunskapsinhämtning, men få har undersökt just de yngre elevernas syn på historieundervis-

ningen. De yngre elevernas perspektiv är därför denna studies grundbult och förhoppningsvis 

kan denna studie i någon grad bidra till historiedidaktikens uppgång. I nästa avsnitt kommer 

den teoretiska aspekten av historiedidaktiken att belysas. 

5 Teoretiska perspektiv 

5.1 Historiedidaktik  

Historiedidaktiken är en viktig aspekt i denna studie eftersom den utgör grunden för historia 

som undervisningsämne. Historia är läran om människans förflutna och didaktik är läran och 

lärande, vilket tillsammans bildar läran om historia. Historiedidaktik som teoretiskt perspektiv 

blir därför nödvändigt för att undersöka hur elever i mellanstadiet uppfattar historieämnet. 

Karlsson förklarar historiedidaktik som att historia i någon form förmedlas mellan människor. 

Utövandet kan ses som ett utbyte av kunskaper och erfarenheter med koppling till historia som 

ämne.37 Hans Albin Larsson skriver att själva uppfattningen av didaktiken i sig själv är ett di-

daktiskt problem. Det som Larsson i detta fall vill poängtera är att uppfattningen av begreppet 

 
35 Schüllerqvist, Bengt. Svensk historiedidaktisk forskning. Uppsala: Vetenskapsrådet, 2005. Sid. 46 
36 Schüllerqvist Sid. 71 
37 Karlsson, Klas-Göran. Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. I Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken. Karlsson, 

Klas-Göran. & Zander, Ulf. (Red.). Lund: Studentlitteratur AB, 2004. Sid.37 
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ligger i betraktarens ögon.38 Betraktarens öga är i detta fall generellt sett läraren eller forskaren, 

tillika den vuxne, vilket gör det särskilt intressant att undersöka historia ur elevernas perspektiv.  

 Kjeldstadli diskuterar den historiska insiktens betydelse för nuet genom att beskriva fram-

ställningar av det förflutna (historikerns produkt), hur bilder av det förflutna skapas (produkt-

ionen) och hur historia används i samhället (produkten i burk).39 Kjeldstadli menar att skolan 

är den enskilt största konsumenten av historia eftersom forskningsresultat i stor utsträckning 

förmedlas där. Att skapa en förståelse för tid tar dock lång tid att utveckla och eleverna ska i 

skolan tillägna sig attityder, kunskaper och färdigheter. Det läggs därför ofta fokus på orsaks-

förhållanden med koppling till enskilda historiska personer bland yngre barn. Det finns tre 

undervisningsteorier: den klassiska, den objektivistiska och den metodiska undervisningsteorin. 

Den klassiska teorin menar att syftet att bilda eleverna så att de utvecklas som människor och 

skapar sig goda attityder. Den objektivistiska teorin grundar sig i att historieämnets uppgift är 

att förmedla kunskaper som eleverna kan tillägna sig. Den metodiska teorin fokuserar på att 

utveckla färdigheter hos eleverna, vilket inom historia lägger stor vikt på att eleverna får ut-

veckla sitt kritiska sinne för exempelvis källgranskning. Kjeldstadli poängterar att eleverna be-

höver både få uppleva historia och skapa sig en förståelse för historia och därför måste under-

visningsformen varieras utifrån skolstadium.40  

 Hans-Olof Ericson skriver om historiedidaktikens framväxt i Sverige och är inne på 

samma spår som Kjeldstadli när det kommer till diskussionen kring undervisningsteorier. Eric-

son nämner dock fyra undervisningsteorier: den klassiska, den objektivistiska (=de materiella 

teorierna), den formella och den metodiska (=den formala teorierna). Den formella undervis-

ningsteorin, som Kjeldstdli inte beskriver, är alltså en variant av den metodiska teorin och be-

lyser elevens inlevelse och reflektionsförmåga samt hens förståelse över mänskligt liv. Det som 

utmärker teorierna är att de materiella teorierna utifrån lärostoffet, medan de formala teorierna 

utgår ifrån eleven.41 Historiedidaktiken rymmer med andra ord flera teorier i sig självt som alla 

är av vikt i undervisningen. 

 Hermansson Adler beskriver historiedidaktikens möte med skolämnet historia och menar 

att historiedidaktiken bör ses som en undervisningslära där lärandet måste utgå utifrån elevens 

aktiviteter. Aktiviteter kombinerat med tänkande bidrar till att kunskap skapas och inhämtas av 

eleven. Historieläraren måste därför kartlägga elevernas erfarenheter och kunskapsnivå för att 

 
38 Larsson, Hans Albin. Från insikt till åsikt – Historie- och samhällsdidaktikens möjligheter i en föränderlig skola. I Historiedidaktiska 

utmaningar. Larsen, Hans Albin. (Red.) Jönköping: Jönköping University Press, 1998. Sid. 69 
39 Kjeldstadli,.Sid. 9  
40 Kjeldstadli Sid. 259–268 
41 Ericson, Sid.36 



14 
 

sedan anpassa undervisningen efter detta. Läraren måste dessutom motivera eleverna så att de 

är aktiva för att i så stor utsträckning som möjligt skapa goda förutsättningar för elevernas lä-

rande.42 Historia som undervisningslära i skolan har flertalet teorier, men oftast finns endast en 

lärare och dennes lärargärning blir därför central för elevernas tillägnande av historia.  Det gör 

att läraren i mångt och mycket utelämnas till sin egen tolkning av såväl lärostoff som elevernas 

kunskapsutveckling. Historia bygger till stor del på att det finns ett tolkningsutrymme, vilket 

gör att tolkandet av historia kräver någon from av rättesnöre. I nästa avsnitt kommer därför 

hermeneutik som tolkande teori att diskuteras i förhållande till historia. 

5.2 Hermeneutik 

Hermeneutisk teori beskriver Ingrid Westlund som ett tillvägagångsätt att tolka, förstå och för-

medla upplevelser i förhållande till särskilda fenomen, exempelvis i den pedagogiska verksam-

heten, där informanternas upplevelse centraliseras. Hermeneutiken har tre riktningar: existenti-

ell hermeneutik, misstankens hermeneutik och allmän tolkningslära. Den sistnämnde varianten 

av hermeneutik, är den inriktning som kommer att användas i denna studie. Allmän tolknings-

lära är den mest omfattande inriktningen och handlar om att tolka ett empiriskt material i för-

hållande till helheten och då prioritera förståelsen av ett budskap framför förklaringen av ett 

budskap. Det finns inga generella handlingsprinciper för den hermeneutiska praktiken eftersom 

det finns många olika utgångspunkter och angreppssätt. En medvetenhet om att forskarens egna 

erfarenheter påverkar tolkningsprocessen är viktigt. Tolkningen av den pedagogiska verksam-

heten kommer se olika ut mellan en person med positiva erfarenheter från sin skolgång jämfört 

med en person som har negativa erfarenheter från sin skolgång.43 Hermeneutisk teori blir i 

denna studie ett slags tilläggsperspektiv för att vidga historiedidaktiken och visa hur fenomen 

bör tolkas och beskrivas när det är informantens upplevelse som är i centrum i studien.  Ulf 

Brinkkjær och Marianne Hǿyen beskriver hermeneutikens utveckling och delar in den i äldre 

hermeneutik och nyare hermeneutik (metodisk och filosofisk hermeneutik). Äldre hermeneutik 

syftar till hur man under medeltiden läste Bibeln med ambitionen att tolka den så autentiskt som 

möjligt, eftersom Bibelns auktoritet och budskap grundade sig i dess ursprung. Inom den nyare 

hermeneutikens tidiga del är författaren av betydelse för hur en text tolkas, både författaren som 

person samt under vilken tid författaren var aktiv. Tolkningsprocessen innebär ett stort mått av 

inlevelseförmåga för att det ska gå att spekulera kring författarens intentioner. Vidare när det 

 
42 Hermansson Adler. Sid. 90  
43 Westlund, Ingrid. Hermeneutik. I Handbok i kvalitativ analys. Frejes, Andreas. & Thornberg, Robert. (Red.). Stockholm: Liber AB, 2009. 

Sid. 62–65, 70–71 
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gäller den metodiska hermeneutiken så innebär tolkningsprocessen att man rör sig mellan delen 

och helheten av det som tolkas. Delen förmedlar en förståelse för helheten och helheten bidrar 

i sin tur med en förståelse för den enskilda delen. Slutligen till den filosofiska hermeneutiken 

som menar att förståelseprocessen tar sin utgångspunkt i att människan föds in en redan etable-

rad kultur. Människan träder alltså in i en redan existerande kulturen och denna kultur fungerar 

sedan som en tradition för människan, bestående av en rad av olika perspektiv på omvärlden 

som genom tolkningsprocessen bildar en sammansmältning av olika horisonter.44 Det är den 

metodiska och filosofiska hermeneutikens dimensioner som kommer avspegla sig i denna stu-

die, eftersom att syftet är att undersöka yngre elevers förståelse för historia som del och helhet 

samt fundera på vilka kulturella faktorer som påverkar den historiska identitetens utveckling 

hos eleven.  

6 Metod 

6.1 Etiskt ställningstagande 

Redan i uppstarten av en intervjustudie är det viktigt att uppmärksamma etikens roll i under-

sökningen, vilket särskilt gäller vid studier som involverar minderåriga. Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann diskuterar den etiska aspekten under en intervjuundersökning i förhållande 

till de sju forskningsstadierna. I det första stadiet, tematisering, måste den etiska aspekten med 

undersökningen övervägas när studiens vetenskapliga syfte formuleras samt huruvida studiens 

värde bidrar till eventuell redan befintlig forskning. I det andra stadiet, planering, måste inter-

vjupersonernas samtycke erhållas, konfidentaliteten säkras och ett konsekvenstänk hos inter-

vjuledaren etableras för att överväga hur deltagarna kan komma att påverkas av sitt deltagande. 

I det tredje stadiet, intervjun, måste intervjusituationen beaktas. Intervjusituationen kan inne-

bära exempelvis stress för intervjupersonen vilket kan påverka hens deltagande, vilket gör att 

den etiska aspekten i sammanhanget bör medvetligöras. I det fjärde stadiet, utskrift, måste in-

tervjupersonernas konfidentalitet säkras. Den utskrivna texten måste också vara korrekt i för-

hållande till de muntliga uttalandena under intervjun. I det femte stadiet, analys, måste analysen 

ur ett etiskt perspektiv problematiseras. Det behöver finnas en tankegång när det gäller i vilken 

utsträckning materialet kan analyseras, utan att för den skull på något sätt överanalyseras. I det 

sjätte stadiet, verifiering, är det en etisk skyldighet att kunskapen som redovisas är verifierad i 

största möjliga mån. I det sjunde stadiet, rapportering, blir konfidaliteten återigen viktig för att 

 
44 Brinkkjær, Ulf. & Hǿyen, Marianne. Vetenskapsteori för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur AB, 2013. Sid.73–77 
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bibehålla ett etiskt förhållningssätt där intervjupersonerna är skyddade. Den etiska aspekten av 

dessa sju forskningstadier gör att det är viktigt i början av en intervjuundersökning att utgå från 

forskningens etiska riktlinjer som består av informerat samtycke och konfidentalitet, samt re-

flektion över intervjuledarens roll och vilka konsekvenser deltagandet kan få för deltagarna. 

Informerat samtycke innebär att de personer som deltar i studien är informerande om studiens 

syfte och deltar på frivillig basis och därmed har rätt att avsluta sitt deltagande när som helst 

under forskningsstudien. När det gäller skolelever blir frågan kring vilka (barnen, föräldrarna, 

läraren, rektorn, skolförvaltningen) som ska ge sitt samtycke och i vilken uträckning central.45 

I denna studie har vårdnadshavarna skriftligt samtyckt och eleverna själva samt deras mentor 

och rektor muntligen samtyckt till intervjustudien. Vidare när det gäller konfidentaliteten vid 

intervjuer med barn så menar Kvale och Brinkmann att det kan uppstå ett dilemma kring 

huruvida intervjumaterialet ska vara tillgängligt för deras lärare och föräldrar. Total anonymitet 

skyddar deltagarna, men samtidigt kan det också förvägra dem inflytande över det som sagts 

under intervjuerna.46 I denna studie kommer konfidentaliteten att prioriteras i största möjliga 

mån och eleverna kommer därmed att anonymiseras med hjälp av kodnamn i form av Elev 1, 

Elev 2 osv. Intervjusvaren kommer också i viss mån redigeras för att försvåra identifiering. 

6.2 Den kvalitativa forskningsintervjun  

Valet av metod för denna studie är den kvalitativa forskningsintervjun. Kvale och Brinkmann 

beskriver denna forskningsmetod som en social produktion av kunskap där relationen mellan 

intervjuledaren och intervjupersonen blir central för resultatet. Det finns sedan olika filosofiska 

typer av intervjuforskning att förhålla sig till och en av dessa är fenomenologin.47 Fenomeno-

logi är en förståelseform av den kvalitativa forskningsintervjun där medvetandet och upplevel-

sen av intervjusituationen samt hur mänskliga livsvärden och en historisk kontext spelar in i 

intervjusammanhanget. Sammantaget är det intervjupersonernas egen livsvärld samt hur de in-

tresserar sig för och uppfattar för sociala fenomen som är i fokus.48 Intervjun som metod gör 

det möjligt att på ett rätt fritt sätt kunna mötas och samtala utan att samtalet för den skull på-

verkas av kontexten.49 Fenomenologin är en metodansats som Lars Owe Dahlgren och Kristina 

Johansson diskuterar som utvecklad främst för att analysera just material från halvstrukturerade 

intervjuer vars fokus är att analysera och beskriva hur människor uppfattar olika fenomen. Den 

 
45 Kvale, Steinar. & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB, 2014. Sid. 99–108 
46 Kvale & Brinkmann. Sid. 109 
47 Kvale & Brinkmann Sid. 34  
48 Kvale & Brinkmann. Sid. 44 
49 Kvale & Brinkmann. Sid.122 
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fenomenografiska analysmodellen består av sju steg: Bekanta sig med materialet, Kondensation, 

Jämförelse, Gruppering, Artikulera kategorierna, Namnge kategorierna och Kontrastiv fas.50 

Dessa steg kommer att förklaras ingående nedan i avsnitt 6.6 Genomförande, som en del av 

analysdelen i Kvale och Brinkmanns sju forskningsstadier. Brinkkjær och Hǿyen påpekar dock 

att fenomenologins uppgift är att beskriva aktiviteter och inte kartlägga förhållanden.51 I denna 

studie kommer fokus att läggas på hur eleverna uppfattar historia som fenomen utifrån deras 

livsvärld.  

 Robert Thornberg och Andreas Frejes diskuterar kvaliteten i kvalitativ forskning i förhål-

lande till några kritiska frågor som bör ställas till varje kvalitativ studie. De kritiska frågorna 

som berör metodkapitlet specifikt handlar huvudsakligen om metodansatsens svagheter, data-

insamlingens tillförlitlighet, etiska överväganden samt analysens systematiska utformning.52 

Metodansatsen i detta fall är fenomenologin, vilken med fördel används till semi-strukturerade 

intervjuer som i denna studie på grund av dess analysmodell. Analysmodellen tydliggör stegen 

för analyseringen av intervjumaterialet, men avvägningen mellan kategoriseringen kan i viss 

mån problematiseras. Datainsamlingens tillförlitlighet går i denna studie hand i hand med de 

etiska övervägandena, eftersom det är minderåriga som deltagit som informanter. Det lägger 

stor vikt vid att intervjuledaren har god kompetens och genomför intervjuerna på ett etiskt an-

svarsfullt sätt. Ett exempel på detta är att respektive vårdnadshavare har givits information om 

studiens syfte och på ett tydligt sätt därefter godkänt deltagandet i undersökningen. 

 Thornberg och Frejes nämner vidare vilka mänskliga fallgropar som kan hota kvaliteten 

i analysen och dessa är: dataöverbelastning, fast i första intrycket, tillgången till informanter, 

fokus på positiva exempel, ovilja att ta in och beakta data som utmanar, ojämn tillförlitlighet, 

en allt för stor självsäkerhet i sina slutsatser, att tro att saker som äger rum samtidigt måste 

hänga ihop, samt inkonsistens i analysen.53 En dataöverbelastning skulle kunna uppstå om syf-

tet är alltför brett formulerat eller om datainsamlingen är för omfattande. Ambitionen i denna 

studie har därför varit att kronologisera all data utifrån studiens tre centrala begrepp för att 

undvika att drunkna i data. Sedan risken att fastna i det första intrycket vad gäller studiens 

forskningsfält och analysprocessen har i detta fall i stor utsträckning undvikits på grund av 

undersökningens stegvisa förlopp. Det faktum att intervjuerna gjordes innan den stora skriv-

 
50 Dahlgren, Lars Owe. & Jahansson, Kristina. Fenomenografi. I Handbok i kvalitativ analys. Frejes, Andreas. & Thornberg, Robert. (Red.). 

Stockholm: Liber AB, 2009. Sid. 122, 127-131   
51 Brinkkjær & Hǿyen. Sid. 70 
52 Thornberg & Frejes. Sid. 216 
53 Thornberg & Frejes. Sid. 221 
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processen påbörjades gjorde att bakgrunden till undersökningen synkroniserades med in-

samlingen av källmaterialet. Det har påverkat den inledande analysen på ett positivt sätt, ef-

tersom risken att den tidigare forskningen eller intervjumaterialet tog överhanden på så vis mi-

nimerades i viss mån.  

 Vidare när det gäller tillgången till informanter så var det en komplex situation, eftersom 

informanterna i detta fall var minderåriga och det därmed krävdes godkännande av vårdnads-

havare för att delta. Det bidrog till att representativiteten försvagas och ställde höga krav på 

flexibilitet i och med att möjligheten till inspelning saknades. Det fokus som lätt hamnar på 

positiva exempel i kombination med oviljan att hantera data som utmanar är svårt att förbise. 

Analysprocessen påverkas såklart av personen som analyserar, vilket centraliserar vikten av att 

hålla god kvalité under utskriften av stödanteckningarna samt kategoriseringen av källmateri-

alet. Det är därför viktigt att inte favorisera vissa källor och därmed förbise andra källor, ef-

tersom det skulle bidra till en ojämn tillförlitlighet. Det är dock viktigt att ta hänsyn till kontex-

ten av intervjutillfället i analysprocessen och därför bör observationsanteckningarna ses som ett 

komplement. Anteckningarna bör också ses som sätt att undvika en allt för stor självsäkerhet i 

slutsatserna, inkonsistens eller att förhastade slutsatser dras.  

6.3 Urval 

Urvalet av deltagare består av elever i mellanstadiet, närmare bestämt elever i årskurs 5. I sam-

råd med elevernas mentor och rektor så skickades ett missivbrev (Se Bilaga 1) med information 

kring studiens syfte, tillvägagångssätt och sekretess skickats hem till vårdnadshavarna. I detta 

missivbrev har vårdnadshavarna fått ta ställning till om de tillåter sina barn att delta i studien, 

så att de elever som deltar i denna studie har i och med detta fått vårdnadshavares godkännande 

att delta. Kvale och Brinkmann menar att i intervjuer med barn så får de en möjlighet att dela 

med sig av sina egna uppfattningar och upplevelser om världen och ge uttryck för sina tankar. 

Det är dock viktigt att frågorna under intervjun är åldersanpassande så att barnet verkligen för-

står vad de svarar på. I intervjuer med barn menar Björn Häger att det är viktigt att vara med-

veten om att slutna frågor med största sannolikhet kommer besvaras med slutna svar. Det är 

därför viktigt att utforma frågorna så öppna som möjligt.54 Sedan kan det finnas vissa sociala 

 
54 Häger, Björn. Intervjuteknik. Stockholm: Liber AB, 2007. Sid. 191 
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klyftor mellan den vuxne intervjuledaren och barnet, men dessa kan överbyggas genom att ex-

empelvis välja en för barnet trygg miljö som intervjumiljö.55 Vidare så kommer planeringen av 

denna studien att diskuteras i nästa avsnitt. 

6.4 Planering  

Planeringen av denna intervjustudie baserar sig, precis som det etiska ställningstagandet, på de 

sju forskningsstadierna som en intervjuundersökning enligt Kvale och Brinkmann bör innehålla. 

I det första stadiet, tematisering, påbörjades formuleringen av ett syfte och några frågeställ-

ningar för att sedan kunna välja en lämplig metod. Det var alltså viktigt att bestämma varför 

detta ämne skulle undersökas och vad exakt det var som skulle undersökas. I det andra stadiet, 

planering, skissades uppläggningen av studien fram med dessa sju stadier och den önskvärda 

kunskapsinhämtningen i åtanke. Den moraliska och etiska aspekten var så klart också en viktig 

del, vilket diskuterades i avsnitt 6.1 Etiskt ställningstagande. I det tredje stadiet, intervjun, pla-

nerades dess genomförande genom att utforma en intervjuguide med ett reflekterande förhåll-

ningsätt och respekt för intervjusituationen. I det fjärde stadiet, utskrift, planerades det hur in-

tervjumaterialet skulle bearbetas inför kommande analys. I det femte stadiet, analys, valdes 

analysmetod med hänsyn till syftet med undersökningen och intervjumaterialets karaktär. I det 

sjätte stadiet, verifiering, planlades intervjuresultatets generaliserbarhet, validitet och reliabili-

tet och hur de sedan skulle diskuteras och fastställas. I det sjunde stadiet, rapportering, gjordes 

en plan för hur resultatet av undersökningen skulle rapporteras enligt vetenskapliga kriterier. 

Sammantaget bildar dessa sju stadier en guide och checklista för intervjustudien.56 De olika 

stadierna bidrar till att säkerställa den strukturella ambitionen i denna studie. 

6.5 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna grundar sig i de frågeställningar som utformats för att besvara syftet. Fråge-

ställningarna, alltså forskningsfrågorna, har i intervjuerna har anpassats utefter informanternas 

unga ålder. Det betyder dock inte att informanterna har en förståelse för innebörden av vad 

deras svar bidrar med för slags kunskap.  

 Kvale och Brinkmann lyfter vikten av att inför en intervju formulera intervjufrågorna 

tematiskt i förhållande till forskningsfrågorna, vilket gör att det finns två intervjuguider vid 

intervjutillfället varav den ena har ett mer teoretiskt språk och den andra har ett för informanten 

 
55 Kvale & Brinkmann. Sid. 185–187 
56 Kvale & Brinkmann. Sid. 144–145 
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vardagsspråk.57 Inför intervjuerna genomfördes därför en bearbetningsprocess av frågeställ-

ningarna för att sålla fram ett antal bra intervjufrågor. Fokuset under formuleringen av frågorna 

var att skapa öppna frågor som kräver resonerande svar, men också att skapa frågor som faktiskt 

undersöker det som studien syftar till att undersöka. Det finns sju typer av intervjufrågor enligt 

Kvale och Brinkmann: inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerade 

frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerade frågor, tystnad. 58 Alla varianter användes 

i denna studie, men intervjufrågorna bygger i första hand på de fyra första frågeställningarna, 

medan den sista frågeställningen snarare berör vilka eventuella mönster som kan upptäckas i 

efterarbetet. Tematiskt formulerades tre frågor till varje frågeställning av de totalt fyra fråge-

ställningarna, vilket skapar förutsättningar för att få en rik och varierad information från infor-

manterna, enligt Kvale och Brinkmann.59 Frågorna står nedan endast i tematisk ordning, ord-

ningsföljden för frågorna under intervjuerna går att finna i Bilaga 2. Intervjumanus. Detta är 

intervjufrågorna i förhållande till frågeställningarna:  

 
 Hur uppfattar eleverna historieundervisningens innehåll? 

 Vad tycker du om historieundervisningen? Varför? Motivera. 

 Vad väcker historieämnet för känslor hos dig?  

 Avslutningsvis, finns det något ytterligare med koppling till historieundervisningen 

som du skulle vilja lyfta? 

 

 Vilken/Vilka historiekulturer synliggörs i historieundervisningen enligt ele-

verna? 

 Vad har du fått lära dig under historielektionerna? Förklara.  

 Vad har varit i fokus under de momenten på historielektionerna? Förklara.  

 Finns det något i ämnet historia som du tycker saknas? Något ni skulle vilja veta 

mer om? 

 

 På vilket sätt uppvisar eleverna ett historiemedvetande i förhållande till deras 

syn på historieundervisningens innehåll? 

 På vilket sätt kopplar du historieundervisningen till din vardag eller till andra äm-

nen? 

 Nämn något i historieundervisningen som du minns särskilt väl? Varför?  

 Varför läser man historia i skolan tror du? 

 

 

 
57 Kvale & Brinkmann. Sid. 173 
58 Kvale & Brinkmann. Sid.176–177 
59 Kvale & Brinkmann. Sid. 174 
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 I vilken utsträckning visar eleverna att de har skapat sig historiska identiteter 

med hjälp av historiemedvetande? 

 Har något av det du lärt dig påverkat din syn på hur man är som människa? 

 Nämn någon historisk händelse eller person som du kan känna igen dig i? Förklara.  

 Finns det något du lärt dig under historielektionerna som du kopplar till dig själv och 

din familj? 

 

Innan intervjuerna testades frågorna på ett naturligt sätt. Det var nämligen så att flera elever 

undrade vad intervjuerna skulle handla om under veckorna fram till att intervjuerna genomför-

des, vilket gav ett utmärkt tillfälle att testa vilka formuleringar som passade åldersgruppen och 

på så vis bearbeta frågornas utformning. Intervjuerna genomfördes sedan som semistrukture-

rade, vilket gjorde det möjligt att utveckla frågorna och/eller ställa andrafrågor under intervju-

erna. Andrafrågor, menar Kvale och Brinkmann, förutsätter ett aktivt lyssnande av intervjule-

daren för att kunna identifiera eventuella ledtrådar i informanternas svar som genom uppmärk-

samhet kan bidra till ett fylligare intervjumaterial.60 Det blir därför i denna studie, speciellt ef-

tersom yngre elever deltar, av största vikt att lyssna in det som sägs under intervjutillfället samt 

observera kontexten vid intervjutillfället. Slutligen kan det förtydligas att den tematiska ord-

ningen på frågorna kommer ändras något i resultatdelen som en följd av elevernas svar vid 

intervjuerna, så historieundervisningens innehåll som tema kommer inte ges en egen rubrik i 

resultatdelen. 

6.6 Genomförande 

Genomförandet baseras också på Kvale och Brinkmanns sju forskningsstadier. I det första sta-

diet, tematisering, läggs fokus på den faktiska process som genomförandet av en intervju är. 

Intervjuer skapar en interpersonell situation och bör därför iscensättas så att intervjupersonen 

känner sig uppmuntrad till att dela med sig av sin syn på saker och ting.  

 I det andra stadiet, planering, inleds intervjun med att intervjuledaren förklarar syftet med 

intervjun och vad som kommer att ske under intervjun och därefter påbörjas själva intervjun. 

Inför intervjun skapades ett intervjumanus (Se Bilaga 2), med frågor och förslag på frågor kring 

det ämne om intervjun berör. Frågornas ordningsföljd är avgjord på förhand av intervjuledaren, 

för att skapa en fungerande ordningsföljd i samtalet.61  

 

60 Kvale & Brinkmann. Sid.180 
61 Kvale & Brinkmann. Sid. 165, 170, 172, 176 
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I det tredje stadiet, intervjun, genomfördes intervjuerna i skolmiljö under elevernas schema-

lagda skoldag. Det blev sammantaget fyra gruppintervjuer där totalt elva elever deltog. Inter-

vjuerna var semi-strukturerade och det fördes enbart anteckningar, detta eftersom majoriteten 

av vårdnadshavarna inte godkände inspelning. Det finns dessvärre inga entydiga kriterier för 

den kvalitativa intervjuns kvalitet. Den ursprungliga intervjun är dock avgörande för hur kvali-

tén av de tre sista stadierna (analys, verifiering, rapportering) av Kvale och Brinkmanns sju 

stadier för en lyckad intervjustudie utvecklar sig. Det är därför viktigt att intervjuledaren tänker 

på exempelvis att intervjusvaren är längre och mer omfattande än själva intervjufrågan och att 

eventuella oklara tolkningar av intervjupersonens svar verifieras under intervjuns gång. Detta 

är viktigt för att annars kan sökandet efter den egentliga meningen i intervjustudien tar överhand, 

detta på grund av att intervjuledarens tolkningar påverkar redovisningen av resultatet på ett 

missvisande sätt. 62  

 I det fjärde stadiet, utskrift, är det nu dags för att skriva ut intervjuerna, vilket innebär att 

intervjumaterialet bearbetas från muntlig form till skriftlig form.63 Under denna intervjustudie 

fördes ett skriftligt protokoll i form av stödanteckningar fortlöpande under intervjuernas gång 

där vikt lades på att anteckna de exakta formuleringarna som intervjupersonerna använde sig 

av. Detta protokoll bearbetades sedan från talspråk till skriftspråk till kärnmeningar. Kärnme-

ningarna finns i Bilaga 3. Stödanteckningar, och dessa är endast en koncentrerad del av det 

totala intervjumaterialet.  

 I det femte stadiet, analys, analyseras det utskrivna källmaterialet. Analysen är processen 

där forskaren undersöker och arrangerar sitt material systematiskt, vilket Frejes och Thornberg 

(2009) menar kan göras med hjälp av olika analysmetoder. I denna studie kommer tre metoder 

att kombineras för att skapa mening i intervjumaterialet, denna analysmetod kallas Ad hoc. De 

tre enskilda metoder som kommer att nyttjas är koncentrering, kategorisering och tolkning. 

Koncentrering innebär att det utskrivna textmaterialet koncentreras till färre antal ord för att 

frambringa ett antal kärnfulla poänger ur materialet. Kategorisering betyder att textmaterialet 

kodas in i olika kategorier. Tolkning handlar om att tolka textmaterialet mer eller mindre spe-

kulativt utifrån studiens utgångspunkter.64 De teman som centraliseras i denna studie är base-

rade på frågeställningarnas utgångspunkter: historiekultur, historisk identitet och historiemed-

vetande. Frejes och Thornbergs analysmodell ad hoc kommer att användas tillsammans med 

Dahlgren och Johanssons fenomenografiska analysmodell:  

 
62 Kvale & Brinkmann. Sid.206, 216, 259 
63 Kvale & Brinkmann. Sid. 220 
64 Frejes & Thornberg. Sid. 32–33 
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I. Bekanta sig med materialet i den grad att en helhetsbild skapas. 

II. Påbörja analysen genom kondensation, det vill säga klippa ut olika passager i materialet 

och sammanställa dessa till en kort men representativ bild av intervjumaterialet. 

III. Göra en jämförelse mellan olika passager för att urskilja variationer mellan intervjuper-

sonernas uppfattningar kring fenomenet, både likheter och skillnader.   

IV. Gruppera de likheter och skillnader som urskilts och relatera dem till varandra. 

V. Artikulera kategorierna (likheterna) genom att analysera och beskriva var gränsen för 

olika uppfattningar går. 

VI. Namnge kategorierna för att slutligen skapa ett demonstrativt och signifikant material.  

VII. Kontrastiv fas, alltså granskning av alla passager för att jämföra dem och se om några 

passager passar in i flera kategorier. En kategori ska nämligen vara uttömmande, vilket 

ofta gör att fler mindre kategorier får slås ihop till en större kategori.65 

Analysen kommer alltså att bestå av olika kategorier under själva analysen, vilken kommer att 

göras i kapitel 7 Resultat. Samtliga kategorier skulle enligt Dahlgren och Johanssons fenome-

nografiska analysmodell kunna bilda en egen kategori med titeln Historia och eleven, eftersom 

materialets huvudsakliga innehåll består av elevers tankar kring just historieämnet. Det skulle 

dock inte gynna det faktum att intervjuerna är baserade på frågeställningarnas tre nyckelbegrepp 

historiekultur, historiemedvetande och historisk identitet. Det finns därför endast ett avsnitt med 

titeln Historia och eleven, vilket ligger i studiens bakgrundskapitel.  

 Vidare till det sjätte stadiet, verifiering, verifieras materialet, som sammanställts efter 

analys i form av ett resultat i kapitel 7. Resultat, genom en metod- och resultatdiskussion. Slut-

ligen i det sjunde stadiet, rapportering, rapporteras resultatet. I nästa avsnitt kommer observat-

ion som tillägg till intervjuerna att diskuteras och sedan presenteras. 

6.7 Observation som tillägg  

I denna studie har planerade men fria och ostrukturerade observationer använts som ett tillvä-

gagångsätt för att skapa en mer heltäckande bild av historia ur ett elevperspektiv. Jan-Axel 

Kylén menar att det som inte är en intervju, enkät eller läsning av något slag är en observation 

i datainsamlingssammanhang. All mänsklig form av observation är subjektiv. En observatör 

nyttjar sitt observationsmaterial tillsammans med sin erfarenhet för att försöka se samband och 

göra jämförelser, men materialet kan inte ensamt förklara en företeelse. Planerade observationer 

 
65 Dahlgren & Johanssons. Sid. 127–131 
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innebär att det i förväg är bestämt vilken typ av skeenden som ska registreras och hur detta ska 

dokumenteras. Fria och ostrukturerade observationer betyder att observatören beskriver det som 

registreras såsom hen själv vill och att styrningen är måttlig, vilket ofta ger en mer nyanserad 

bild.66 I denna typ av fältforskning påpekar Helene Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik 

Nordvall att deltagande observation tillför ytterligare en dimension i analysarbetet, eftersom det 

ger möjligheten att skapa en mer djupgående förståelse för det fenomen som ska studeras.67 I 

nästkommande avsnitt kommer studiens observationsanteckningar i form av fria anteckningar. 

6.7.1 Observationsanteckningar   

Tidsspannet för anteckningarna är cirka två veckor och texten är indelad i tre rubriker: Före, 

Under och Efter, dessa symboliserar när i intervjuprocessen observationen gjordes.  

 

Före 

En viktig aspekt av denna intervjustudie och dessa observationsanteckningar är att jag under 

pågående skrivprocess hade verksamhetsförlagd utbildning på den skola där studiens material 

inhämtades. Det är någonting som haft betydelse för min relation till intervjudeltagarna. I början 

av praktiken var relationen till eleverna trevande och enkel på ett sätt som gjorde det svårare att 

tolka och avgöra vad en elev menade eller syftade till att förmedla med sitt kroppsspråk och 

sina kommentarer. Tid och engagemang från såväl mig som eleverna utvecklade vår relation i 

den grad att en medvetenhet och reflektion kunde byggas. Under praktiken hade eleverna relig-

ion under SO-lektionerna och vi arbetade igenom tre religioner: judendomen, kristendomen och 

islam. Under genomgångarna har elever gjort kopplingar samt funderat kring både ”historiens 

tid” och ”historiens utveckling” i förhållande till de olika religionerna. Skillnader och likheter 

mellan religionerna har diskuterats vad gäller hur man levde förr jämfört med idag och vilken 

roll som religionen haft i historien både vad gäller att sammanföra människor och splittra män-

niskor. Arbetsgången under SO-lektionerna gav konsekvenser för elevernas syn på historia, 

eftersom som religionernas historia låg nära till hands rent tidsmässigt.  

 Vidare har eleverna har ofta frågat ”Varför?” i olika sammanhang, speciellt i samband 

med minnesdagen för förintelsen som uppmärksammades på skolan och en äldre man som levt 

i Tyskland under andra världskriget kom på besök. Det uppkom då frågor kring hur det kändes 

att vara barn under andra världskriget, vilka skillnader mannen såg mellan då och nu i samhället, 

 
66 Kylén, Jan-Axel, Att få svar. Intervju – Enkät – Observation. Stockholm: Bonnier Utbildning AB, 2004. Sid. 97–98 
67 Elvstrand, Helene., Högberg, Ronny. & Nordvall, Henrik. Analysarbete inom fältforskning. I Handbok i kvalitativ analys. Frejes, And-

reas. & Thornberg, Robert. (Red.). Stockholm: Liber AB, 2009. Sid. 178 
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om det var otäckt att leva under kriget, om han hade träffade Hitler, om han hade någon speciell 

livsstrategi för att behålla livsgnistan med mera. Mannens besök gav vissa tydliga konsekvenser 

som i förhållande till denna intervjustudie påverkade elevernas historiska uppfattning när det 

gäller exempelvis krig och religion. Det är dock mycket troligt att mannens besök även med-

förde för mig omedvetna konsekvenser för elevernas tankegångar. Hursomhelst så satte detta 

besök igång elevernas resonerande förmåga, speciellt när det gäller människors värde.  

 Intervjuformulären delades ut under torsdagen vecka 2/10 av min praktik och intervjuerna 

påbörjades fredag vecka 9/10 av praktiken. Eleverna fick nya lappar flertalet gånger och jag 

påminde och uppmuntrade dem kontinuerligt att lämna in lapparna. Under tiden var det ett 

flertal av eleverna som tackat ja till intervju som undrade när det faktiskt skulle bli av. Varje 

vecka kom frågan ”När ska du göra intervjuerna?”, speciellt av en särskild elev. Vissa elever 

frågade också vilken typ av frågor jag skulle ställa, vilket gav mig ett ypperligt tillfälle att testa 

mina frågor och sedan utveckla dem. Innan intervjuerna kunde jag därigenom urskilja att vissa 

elever hade en mer utvecklad förmåga att reflektera, vilket visade sig genom att dessa elever 

var frågvisa och under SO-lektionerna ofta kopplade det som sades till andra historiska fenomen 

eller händelser. 

 

Under 

Eleverna som intervjuas har olika kulturell bakgrund och ambitionsnivå när det kommer till 

skolarbete, men de har alla en reflekterande förmåga. Dagsformen hos eleverna var väldigt va-

rierad innan och under intervjuerna. Dagen då jag började intervjua så kom ett flertal elever 

som inte lämnat in någon lapp på att de också ville intervjuas och jag kunde ju bara svara med 

att de måste lämna in föräldrarnas godkännande först. Några elever fick nya lappar och två av 

dessa resulterade i klartecken från vårdnadshavare för intervju. Antalet elever som intervjuades 

till slut blev elva, men det finns ingen anledning att tro att bortfallet är systematiskt.  

 Tre intervjuer om tre elever och en intervju om två elever genomfördes. Anledningen till 

att göra intervjuerna i grupper var för att öka chansen till diskussion, samt skapa en för eleverna 

tryggare och mer avdramatiserad situation. Indelningen av grupperna gjordes i samråd med 

elevernas mentor för att öka förutsättningarna för en god gruppdynamik. Intervjuerna följde 

samma mall och struktur, men antalet elever i grupperna skilde alltså på grund av att det ramlade 

några godkända lappar på slutet. Eleverna som hade sagt olika dagsform vilket märktes på kon-

centration under intervjuerna, detta påverkade kvaliteteten av intervjuerna. Intervjuerna gjordes 

under deras vanliga lektioner, där jag plockade elever ur klassrummet och satte oss avskilt. 



26 
 

Första intervjun gjordes i ett tomt klassrum med tre elever (Elev 1–3) direkt efter morgonsam-

lingen, vilket resulterade att det kom in elever och störde under intervjun.  Eleverna som deltog 

kände sig dessutom lite stressade för att de missade bilden, ett ämne som åtminstone en av 

eleverna tycker väldigt mycket om. Den andra intervjun gjordes i ett grupprum efter första ras-

ten, vilket gjorde att elever på utsidan nyfiket tittade igenom glasrutorna och gav informanterna 

icke självvald uppmärksamhet. Två av dessa tre elever (Elev 4–6) hade dessutom haft en för 

mig okänd konflikt på rasten innan intervjun, vilket skapade en rätt kaxig och flamsig miljö 

vilket i viss mån försummade den tredje eleven i gruppen och detta hade såklart en inverkan på 

svaren. Under den tredje intervjun så intervjuades två elever (Elev 7–8) i ett grupprum mitt 

under en annan lektion. Antalet elever gav en märkbart mindre livlig diskussion. Den fjärde 

intervjun höll till i ett tomtklassrum direkt efter lunchrasten. En av de tre eleverna (Elev 9–11) 

var lite krasslig och på dåligt humör, vilket påverkade hens intresse för intervjun. Gruppdyna-

miken i respektive intervjugrupp var av betydelse för intervjusvaren, eftersom det på vissa frå-

gor kunde urskiljas en tematisering av elevernas svar beroende på vilken grupp det gällde. Både 

gruppdynamiken och intervjumiljön bör ses som viktiga aspekter som haft inverkan på resulta-

tet. 

 

Efter 

Så här i efterhand ser jag tydligt vilka eventuella åtgärder som kunde ha gjorts för att förtydliga 

situationen ännu mer, men i övrigt kunde jag inte urskilja några konsekvenser efter att intervju-

erna var genomförda.  

7 Resultat 

7.1 Historiekultur 

Några av intervjufrågorna kommer i detta avsnitt att diskuteras i förhållande till intervjusvaren 

och begreppet historiekultur. När det kommer till historieundervisningens innehåll ställdes frå-

gan: Vad tycker du om historieundervisningen? Elevernas svar hade en stark koppling till histo-

riekultur och passade därför bra in i detta avsnitt. I första gruppintervjun menar Elev 1 att under-

visningen är bra för att läraren lär ut på bra sätt, alltså centraliseras läraren som en nyckelperson 

för att eleven ska uppskatta undervisningens innehåll. Elev 2–3 poängterar istället att historie-

undervisningen är rolig för att man får lära sig om förr i tiden, alltså det som hände innan de 

själva föddes. I den andra intervjugruppen ställer sig Elev 4 positiv till historieundervisningen 
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beroende på innehållet, eftersom eleven har ett stort intresse för religion och dess historiedi-

mension. Elev 5 anser att det är ett bra ämne som bidrar med stor kunskapsinhämtning och Elev 

6 uttrycker att läraren avgör huruvida ämnet är intressant, men att det är bra att man får veta 

vad som hände innan man föddes. I den tredje intervjugruppen menar Elev 7–8 att det oftast är 

kul med historia, speciellt att lära sig nya saker, men att vissa omständigheter ibland gör det 

svårt. Elev 7 har svårt att se tavlan och tycker därför det kan vara krångligt att hänga med, 

medan Elev 8 uttrycker att hen är dålig på historia för att hen har dåligt minne. I den fjärde 

intervjun har Elev 9–10 en positiv inställning till historieundervisningen för att man lär sig 

många nya saker, medan Elev 11 önskar att SO-undervisningen var mer varierad ämnena emel-

lan. Svaren visar huvudsakligen på att eleverna uppskattar historieundervisningen och tycker 

historieämnet är intressant och kul. Eleverna relaterar i stor utsträckning historieundervisning-

ens innehåll till att få lära sig nya saker gällande vad som hände förr i tiden, vilket går att koppla 

till Skolverkets beskrivning av ämnet. Skolverket menar att undervisningen ska stimulera ele-

vernas nyfikenhet samt att historieämnet ska bidra till människans förståelse för dåtiden. För 

genom det historiska perspektivet kring vår samtid så kan människan också utveckla och bilda 

sig föreställningar om framtiden.68 Elevernas svar visar att uppfattningen av historieundervis-

ningen är legitimerad i förhållande till Skolverkets mål. Hermansson Adler nämner vidare vik-

ten av att läraren inger motivation hos eleverna, inför och i ämnet för att skapa rätt förutsätt-

ningar för kunskapsinhämtningen.69 Nyfikenhet och motivation är något som de intervjuade 

eleverna i mångt och mycket verkar ha inför historieämnet, baserat på intervjusvaren. 

 Vidare ställdes frågan: Nämn något i historieundervisningen som du minns särskilt väl? 

och gruppdynamiken tycks inte i detta fall givit upphov till några tematiska svar bland i inter-

vjugrupperna. Sex elever nämner Vasatiden i någon form, antingen centraliseras Gustav Vasa 

som person eller så Vasatiden som epok. Religion nämns i olika former av sex elever, varav 

fyra elever kopplar det till kristendomen, en elev kopplar det till islam och en elev kopplar det 

till religionens etik. Slutligen nämner tre av eleverna homosapiens, tillika människans utveckl-

ing. Anledningen till att eleverna minns just dessa moment särskilt väl varierar, exempelvis 

handlar det om svårighetsgrad, filmer som setts (inlärningsmetoder), lärarens agerande samt 

igenkännande hos eleven. Fyra av de fem dimensioner av historiekultur som Sandberg näm-

ner,70 går att på olika sätt urskilja i elevernas svar. Vasatiden med Gustav Vasa som frontfigur 

går att koppla till den politiska dimensionen som ett exempel på den politiska makten. Elevernas 

 

68 Skolverket. Sid. 205 
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framställning kring religionen som livsåskådning men också som etiskt förhållningssätt går att 

förena med både den religiösa och moraliska dimensionen av historiekultur. Slutligen visar ele-

vernas tankar kring människans utveckling, med fokus på tidsaspekten, prov på den kognitiva 

dimensionen av historiekultur. Den estetiska dimensionen lyser dock med sin frånvaro i elever-

nas diskussioner, vilket ger en antydning om att historia sällan framställs ur ett estetiskt per-

spektiv i undervisningen.  

 För att utveckla elevernas tankar med koppling till skolans historiekultur och vad som 

centraliseras i historieundervisningen så ställdes frågan: Vad har du fått lära dig under hist-

orielektionerna? Alla svaren visar enträget på Gustav Vasas centrala roll i undervisningen an-

tingen genom att Gustav Vasa som person nämns eller Vasatiden som epok. En del andra tidse-

poker nämns förbigående, men diskuteras och förklaras inte alls lika ingående som Gustav Va-

sas inflytande. Det finns även i visst mån ett inslag av de övriga so-ämnena (religion, geografi, 

samhällskunskap) i elevernas svar som pekar på historieämnets roll som en del av helheten. 

Spjuts undersökning pekade på att läromedelsböckerna i historia till störst del är av nationell-

historisk karaktär,71 vilket kan vara en anledning till att just Gustav Vasa påpekas som en cen-

tral figur av samtliga elever. Zanders problematisering kring historieundervisningens stereotypa 

urval72 bekräftas av elevernas svar. Ett visst urval får genomslagskraft i undervisningen, i detta 

fall Gustav Vasa, vilket skapar en dominerande historiekultur som i sin tur ger eleverna en 

stereotyp historiesyn. 

 Historiekulturen handlar dock inte enbart om vilken historia som förmedlas utan också 

hur historien förmedlas och därför ställdes frågan: Vad har varit i fokus under momenten på 

historielektionerna? Elevernas svar visar främst på att film och olika skrivövningar utgör grun-

den för undervisningen. Det visar på att de visuella och auditiva inlärningstyperna centraliseras, 

eftersom filmvisningen och skrivandet hamnar i fokus. Det kan kopplas till Ericson resone-

mang73 om att undervisningen ofta upplevs som faktareducerad av eleverna och att historikerna 

saknas pedagogisk kompetens, vilket kan vara en bidragande faktor till att historielektionerna 

utformas just på det vis som eleverna beskriver. Ett brobygge skulle alltså kunna vara aktuellt 

för att utveckla historieundervisningen, både innehållsmässigt och praktiskt i dess utövande.  

 Slutligen ställdes frågan: Finns det något i ämnet historia som du tycker saknas? Något 

du skulle vilja veta mer om? Eleverna har här väldigt skilda uppfattningar kring hur historieun-

 
71 Spjut. Sid. 264–271 
72 Zander, Sid.151–152.  
73 Ericson. Sid. 54–56 
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dervisningen skulle kunna kompletteras. Det finns ingen tematisering intervjugrupperna emel-

lan, utan svaren pekar på att det är en intressefråga ur ett individuellt perspektiv. Det ges förslag 

både på vilken typ av historia som eleverna saknar i undervisningen samt hur historieundervis-

ningen i sig skulle kunna bli bättre. När det gäller saknad av innehåll så nämns Anne Frank, 

Kinas historia, 1800- och 1900-talet, mångkulturell historia, Asiens historia, källkritik, uppfin-

ningar och första och andra världskriget. Vidare när det gäller saknaden av undervisningsme-

toder så nämns: mer läsning av varandras texter (vilket bör tolkas som formativ bedömning), 

grupparbeten och spel. Nordqvist påpekade ju att elever i dagens skola ofta uttrycker att de inte 

känner igen sig i historieundervisningen74 och detta resonemang framträder till viss del i inter-

vjusvaren. Eleverna saknar bland annat mångkulturell historia och asiatisk historia, vilket kan 

tolkas som att historieundervisningen inte återspeglar det mångkulturella klassrummet.  

 Sammanfattningsvis vad gäller historiekultur ur ett elevperspektiv kan det sägas att ele-

verna är intresserad av ämnet historia, men att de själva saknar ett visst innehåll i undervis-

ningen. Den estetiska dimensionen av historiekulturen verkar utebli helt, medan Gustav Vasa 

är ett mycket aktuellt inslag. Eleverna relaterar främst historia som ett ämne där kunskaper om 

dåtiden tillägnas. Kunskap om förståelse för historia leder in på elevernas historiemedvetande, 

vilket kommer att diskuteras i följande avsnitt.  

7.2 Historiemedvetande  

Några av intervjufrågorna kommer i detta avsnitt att diskuteras i förhållande till intervjusvaren 

och begreppet historiemedvetande. När det kommer till historiemedvetande och elevernas tan-

kar kring historia ställdes frågan: Varför läser man historia i skolan tror du? I intervjugrupp ett 

kan en osäkerhet kring frågan urskiljas. Elev 1 menar att det är för att man ska lära sig, men vet 

inte riktigt varför. Elev 2 tänker att det är för att lära sig om kungar och hur man betedde sig 

förr i tiden, så att vi människor inte upprepar saker som man gjorde förut såsom till exempel 

halshuggning. Elev 3 vet inte heller säkert, men för ett resonemang kring hur att det är skillnad 

på förr i tiden och nu och att man behöver veta vad som hände förr. I intervjugrupp två menar 

samtliga elever att man läser historia i skolan för att man ska kunna sin historia och vad som 

hände förr i tiden. Elev 4 anser dessutom att historien kan hjälpa människan att utveckla nya 

saker, samt att det finns olika slags historia (svart och vit historia). I intervjugrupp tre så ut-

trycker Elev 7 vikten av historia och menar att man ska kunna frågor om Gustav Vasa om någon 
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frågar. Elev 8 menar att historia är viktigt för att det är vad som hände förr i tiden och det ska 

man kunna. I intervjugrupp fyra menar Elev 9–10 att det är viktigt att kunna svensk historia och 

vad som hände här förr i tiden eftersom det är här man bor och lever (båda eleverna påpekar att 

de själva inte är födda i Sverige). Elev 10 kopplar det resonemanget vidare till varför till exem-

pel Erik och Maria är vanliga namn just i Sverige och menar att det kan historien berätta. Elev 

11 anser att det är för att man ska lära sig om förr i tiden och krig.  

 Elevernas svar visar huvudsakligen på att historia är viktigt för att man kan lära sig saker 

av historien och det kan hjälpa oss att förstå samtiden, vilket visar på ett historiemedvetande. 

Eleverna menar att historien hjälper människan att inte upprepa misstag, att se skillnad på dåtid 

och nutid, det finns olika slags historia, historien bidrar till utveckling och att det är viktigt att 

kunna svensk historia om man bor i Sverige. Ammert diskuterar huruvida de nationella ämnes-

kunskaperna i historia ger upphov till en känsla av utanförskap eller bidrar till integration i den 

mångkulturella skolan,75 vilket kan kopplas till hur Elev 9–10 menar att svensk historia är vik-

tigt om man bor i Sverige. Ytterligare slutsatser skulle kunna dras kring elevernas utlåtande i 

detta fall, exempelvis med koppling till elevernas bakgrund, men av etiska skäl måste det göras 

ett avkall på viss information. Nordgren påpekar dessutom att historiemedvetandet är beroende 

av den enskilde individens perspektiv och dennes historiekultur,76 vilket gör att det inte går att 

urskilja exakt vad som utvecklat varje elevs historiemedvetande. Hedenströms resultat visade 

att eleverna kopplar sitt historiemedvetande främst till förändring i förhållande till samhällets 

utveckling,77 vilket eleverna även gör i denna studie. Eleverna för en tydlig tankegång kring att 

historia är viktigt för att människan på olika sätt kan tillgodogöra sig kunskap av historien inför 

framtiden. Huruvida människan faktiskt lär av historien är en mycket komplex tanke som grun-

dar sig i någon form av konsekvenstänk. Konsekvenstänket är dock inte alltid förenat med hur 

det verkliga livet faktiskt fortskrider.  

 Vidare på frågan: På vilket sätt kopplar du historieundervisningen till din vardag eller 

till andra ämnen? så var svaren i stor utsträckning av individuell karaktär. I den första intervju-

gruppen gjorde Elev 1 historisk koppling till Vasaloppet, Elev 2 relaterar historieämnet till frå-

gesport i appen Primetime och Elev 3 kopplar historia till religionsämnet. I den andra intervju-

gruppen kopplas historieundervisningen huvudsakligen till religion. Elev 4 hänvisar till att de i 

skolan har läst om Bibeln och att de i hens familj har en Bibel hemma, Elev 5 kopplar historia 

till sin familj och släkts trosuppfattning och Elev 6 relaterar historieundervisningen till skolans 
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läromedelsutbud. I den tredje intervjugruppen menar Elev 7 att muslimsk historia figurerar på 

olika sätt både i skolan och hemma, medan Elev 8 inte ser någon koppling alls mellan historie-

undervisningen och sin omgivning. I den fjärde intervjugruppen kopplar Elev 9–10 historieun-

dervisningen till samtal om religion och dess historia i hemmet. Elev 10 påpekar dessutom att 

böcker, internet och lärarna bidrar till information om historia. Elev 11 nämner so-ämnena som 

en ämneskoppling och samtal med kompisar som en vardagskoppling till historieundervis-

ningen.  

 Svaren visar främst på att eleverna kopplar historieundervisningen till religion, både ur 

ett vardagsperspektiv och skolämnesperspektiv, men också till historiska kvarlevor av olika 

slag såsom vasaloppet. Nordgren påpekar att ett mångkulturellt samhälle bidrar till en mång-

kulturell skola och att historieämnet därför också måste vara av mångkulturell karaktär,78 vilket 

elevernas svar också visar i och med att flera elever centraliserar religionens betydelse för histo-

rieundervisningen i förhållande till sin vardag. Historiens roll som kunskapsbildande nämns 

också av en elev som relaterar historia till appen Primetime. 

 Sammanfattningsvis vad gäller historiekultur ur ett elevperspektiv kan det sägas att ele-

verna uttrycker flera anledningar till att man läser om historia i skolan, exempelvis att historien 

kan hjälpa människan att förstå sin samtid. Historiemedvetande handlar inte bara om männi-

skans förflutna, utan att genom en förståelse för människans förflutna kunna reflektera över 

människans samtid och framtid. Vidare tycks graden av historia i elevernas vardag påverka 

historiemedvetandets utveckling, främst med fokus på religion. De elever som genom sina svar 

kopplar historieundervisningen till religion i hemmet verkar i mångt och mycket ha utvecklat 

en mer konkret historiemedvetandet. Elevernas historiemedvetande går i stor utsträckning hand 

i hand med utvecklingen av elevernas historiska identiteter, vilket kommer att diskuteras i näst-

kommande avsnitt.  

7.3 Historisk identitet  

Några av intervjufrågorna kommer i detta avsnitt att diskuteras i förhållande till intervjusvaren 

och begreppet historisk identitet. När det kommer till historisk identitet och elevernas känsla 

för historiens roll i deras liv så ställdes bland annat frågan: Finns det något du lärt dig under 

historielektionerna som du kopplar till dig själv och din familj? I den första intervjugruppen 

känner Elev 1–2 båda någon som åkt Vasaloppet. Elev 2 kopplar dessutom historielektionerna 
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till appen/spelet Primetime. Elev 3 gör inga kopplingar alls mellan den inåt- och utifrån defini-

erade historien. I den andra intervjugruppen tematiseras religion som svar på frågan av samtliga 

elever. Det finns dock en viss osäkerhet kring svaren, men svaren har alla koppling till sig själva 

eller sin familj på något sätt. I intervjugrupp tre svarar Elev 7 religion med muslimsk inriktning 

och Elev 8 att hen inte gör någon sådan koppling. I intervjugrupp fyra svarar Elev 9 religion 

med kristen inriktning och Elev 10–11 religion med muslimsk inriktning. Svaren visar att sju 

elever kopplar undervisningen till sin eller sin familjs trosuppfattning, ett par elever relaterar 

till Vasaloppet och två elever känner att de inte kan koppla historielektionerna varken till sig 

själv eller sin familj. Hermansson Adler menar att elever har svårt att jämföra sin egen historia 

med skolämnet historia,79 vilket kan urskiljas i svaren på denna fråga. Även här skulle ytterli-

gare slutsatser skulle kunna dras kring elevernas utlåtande, exempelvis utifrån elevernas bak-

grund, men av etiska skäl måste det göras ett avkall på viss information. Det som dock kan 

konstateras utifrån svaren är att elevernas omgivning utanför skolan är av betydelse för elever-

nas historiska identitet, precis på samma sätt som för elevernas historiemedvetande. 

 Vidare ställdes frågan: Nämn någon historisk händelse eller person som du kan känna 

igen dig i? I samtliga intervjugrupper är svaren som spridda skurar. I intervjugrupp ett så kom-

mer Elev 1 och 3 inte på något, medan Elev 2 har sett Gustav Vasa äta godis i en film och hen 

brukar också äta godis. I intervjugrupp två nämner Elev 4 Picasso för att han var grunden till 

konsten och hen ser sig som grunden till något i framtiden för att hen har idéer för framtiden, 

Elev 5 svarar först nej men säger sedan Leonardo da Vinci med argumentet att hen också gillar 

att försöka att uppfinna saker och Elev 6 svarar blankt nej. I intervjugrupp tre svarar Elev 7 

islam och Elev 8 nej. I intervjugrupp fyra svarar Elev 9 ängeln Gabriel med koppling till sce-

nariot då han gick fram till Maria och sa att du ska föda ett barn, för att hen tror att det är lika 

som hen tror och tänker (alltså lika mellan olika trosuppfattningar). Elev 10 nämner Profeten 

Mohammed och Koranen för att det är hens heliga bok och profet. Elev 11 känner igen sig i 

Martin Luther som en historisk ledare för att han verkade sträng, enligt Elev 11. Svaren visar 

på att hälften av eleverna gör kopplingar mellan sig själv och historiska personer och/eller hän-

delser. De historiska personerna som omnämns är: Picasso, Leonardo Da Vinci, Ängeln Gabriel, 

Profeten Muhammed och Martin Luther. Det går att koppla till Aronssons resonemang kring 

hur maktägandet över historien fungerar,80 med tanke på att de personer som omnämns alla är 

män så kan maktägandet över historien ses som manligt. Det manliga maktägandet kan vidare 
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kopplas till Nordqvists resonemang om att omgivningen påverkar identiteten hos en individ.81 

Historia i sig, samt skolan som förmedlare av historia, verkar genom sitt urval projektera histo-

riska män som den huvudsakliga stereotypen över förebilder. Det påverkar i viss mån elevernas 

utveckling av en historisk identitet.  

 Senare på frågan: Vad väcker historieämnet för känslor hos dig? så visar svaren på ett 

historiemedvetande som bidrar till elevernas historiska identitet. I den första intervjugruppen 

svarar samtliga att de tycker att historieämnet är spännande, dels för att man får lära sig nya 

saker dels för att man får veta vad som hände förr i tiden. Elev1 tycker också att det kan vara 

sorgligt med historia eftersom det är kopplat till att människor avlidit, hen exemplifierar detta 

med digerdöden. I den andra intervjugruppen är svaren något mer varierade i förhållande till 

varandra. Elev 4 nämner att historia kan vara sorgset, till exempel för att Hitler dödade många 

judar, men också glädjefyllt eftersom den religiösa dimensionen av historia kan hjälpa männi-

skor i sin vardag. Elev 5 tycker dels att det är spännande med historia eftersom man plötsligt 

kan saker som man inte kunnat förut, dels att det är ett lustfyllt ämne men att det beror lite på 

lektionens innehåll. Elev 6 anser historia vara både roligt och intressant, men kan inte utrycka 

varför hen känner det. I den tredje intervjugruppen uttrycker Elev 7 ett ointresse inför judendo-

men och ett intresse för kristendomen och islam, medan Elev 8 relaterar till känslan ”Aj” ef-

tersom historieämnet innehåller mycket krig, död och smärta. I den fjärde intervjugruppen me-

nar Elev 9–10 att historia är spännande med koppling till serier av böcker och/eller historier 

som bli hängande i luften, Elev 10 menar också att historia är spännande för att man får lära sig 

nya saker. Elev 11 kopplar historia till ledsamhet, dels för ett ointresse för filmanalyser som 

gjorts tidigare, dels till att halshuggning förekom förr och att det fortfarande förkommer på film. 

 Svaren visar sammantaget på att historieämnet väcker många olika slags känslor hos ele-

verna som eleverna i stor utsträckning kan förklara och exemplifiera. De tre aspekter som Her-

mansson Adler lyfter, den existentiella aspekten, den etiska aspekten och kunskapsaspekten, 82 

framkommer alla tydligt i elevernas känslor inför historieämnet. Den existentiella aspekten vi-

sar sig i hur eleverna tycker kopplingen mellan dåtid och nutid är spännande. Den etiska 

aspekten synliggörs i elevernas ledsamhet inför all död som historieämnet innehåller, eftersom 

det kan kopplas till moralism. Kunskapsaspekten visar sig till sist i elevernas glädje inför att 

lära sig om historia. Historieämnet är alltså spännande och inger glädje, men väcker samtidigt 

viss ledsamhet hos eleverna. Känslorna förklaras dessutom med hjälp av exempel (digerdöden, 

Hitler), vilket visar på ett historiemedvetandets koppling till den historiska identiteten.  

 
81 Nordqvist Sid. 307 
82 Hermanson Adler, Sid. 24–28 
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Slutligen på frågan: Har något av det du lärt dig påverkat din syn på hur man är som människa? 

så har svaren en tydlig koppling till elevernas empati. I den första intervjugruppen menar Elev 

1–2 att historien lär ut att man inte ska döda andra människor och att det har påverkat deras 

moraliska syn även om Elev 2 uttrycker en viss osäkerhet i frågan. Elev 3 kopplar frågan till 

sin barndom och menar på att hen trodde att kungar var goda som i sagor när hen var yngre, 

men att med åldern så fick hen lära sig hur kungar kan vara och att det är sorgligt. I den andra 

intervjugruppen finns ett tema kring respekt. Elev 4 relaterar frågan till mannen som kom på 

besök (Se avsnitt 6.8.1 Observationsanteckningar) och menar att detta besök fick hen att inse 

att det viktiga är inte vilken religion som var och en tillhör, utan att alla är människor. Elev 5 

är inne på samma spår och kopplar det till respekt för judar och allt som de fick igenom under 

andra världskriget. Det skulle ingen religion behöva utsättas för, menar Elev 5 och kopplar det 

sedan vidare till hur samerna blivit behandlade och uttrycker slutligen alla människors lika 

värde. Elev 6 menar att hen har lärt sig att visa respekt baserat på vad hen lärt sig om andra 

världskriget. I den tredje intervjugruppen kopplar Elev 7 historiens förhållande till människo-

synen på två sätt, dels ska man inte ska kriga och döda varandra, dels att det ska finnas en 

ömsesidig respekt mellan olika religioner. Elev 8 nämner Gustav Vasas pappa, men har inget 

egentligt svar på frågan. I den fjärde intervjugruppen finns ett ”bete-sig-bra- tema” bland sva-

ren. Elev 9 menar att man inte ska slåss som i filmer, utan bete sig bra mot varandra. Elev 10 

anser att man ska bete sig snällt och relaterar det till den gyllene regeln som förekommer i flera 

religioner. Elev 11 menar att hen har lärt sig att man ska bete sig bra, men är inte helt säker på 

varför.  

 Svaren visar på att historieundervisningens innehåll har bidragit till elevernas människo-

syn i stor utsträckning. Eleverna nämner att de lär sig att det är fel att ta någon annans liv, att 

alla människor är lika mycket värda oavsett trosuppfattning eller liknande, samt att visa respekt 

och bete sig på ett bra sätt gentemot varandra. Sandberg påpekar ju att den personliga identiteten 

har starka kopplingar till den politiska dimensionen av historiekulturen eftersom jaget i stor 

utsträckning formas med hjälpt av samhällets grupperingar och deras historia.83 Det blir tydligt 

i elevernas syn på hur historien lärt dem att det är viktigt att visa respekt mot andra människor. 

Ammert menar samtidigt att var och ens historiemedvetande är avgörande för historiebeskriv-

ningens inverkan på identitetsskapandet hos varje individ.84 Eleverna behöver alltså inneha ett 

historiemedvetande för att ta till sig historia och skapa en historisk identitet, vilket elevsvaren 

visar genom såväl den empatiska förmågan som den intellektuella förmågan. 
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Sammanfattningsvis vad gäller historisk identitet ur ett elevperspektiv visar elevsvaren på att 

majoriteten kopplar undervisningen till sin eller sin familjs trosuppfattning, vilket visar på re-

ligionens inflytande på utvecklandet av en historisk identitet. När det gäller förebilder eller 

händelser från historien så framställs historiska män som en stereotyp. Eleverna kopplar dessa 

män till egenskaper som de själva anser som viktiga, vilket tydliggör hur historiska förebilder 

bidrar till utvecklandet av en historisk identitet. Vidare väcker historieämnet många olika slags 

känslor hos eleverna som de på olika sätt exemplifierar och förklarar. Den känslomässiga 

aspekten utgör en central del i bildandet av en historisk identitet, vilket eleverna också i stor 

utsträckning kopplar till en respektfull människosyn. Vissa tematiska mönster går att urskilja 

mellan historiekulturen, historiemedvetandet och den historisk identiteten, detta kommer därför 

att diskuteras i följande avsnitt.  

7.4 Tematiska mönster 

I detta avsnitt kommer några tematiska mönster mellan historiekultur, historiemedvetande och 

historisk identitet att diskuteras. Kjeldstadli påpekar att samhällets sammansatthet är avgörande 

för historieuppfattningen i samhället,85 och den historiekultur som framkommer i denna studie 

är av nationell karaktär, vilket visar på en i huvudsaklig nationell historieuppfattning bland 

dessa yngre elever. De tematiska mönster som går att urskilja mellan elevernas uppfattning av 

historieundervisningens innehåll, elevens historiemedvetande och elevens historiska identitet i 

kombination med denna historiekultur är: nyfikenhet, tidsmedvetenhet, samhällets utveckling, 

moralism, mångkulturalitet/religion. Det finns en uttalad nyfikenhet bland eleverna inför histo-

rieämnet, som ses som ett viktigt ämne där eleverna kan få en inblick i vad som hände innan de 

föddes. Karlsson påpekar ju att historiedidaktik handlar om att historia i någon form förmedlas 

mellan människor och att utövandet kan ses som ett utbyte av kunskaper och erfarenheter med 

koppling till historia som ämne.86 Kunskapen kring historia ger eleverna också en tidsmedve-

tenhet som flera av eleverna kopplar till samhällets utveckling samt moralism. Hartsmar menar 

att om reflektion över den egna kunskapen ges, skapas förutsättningar för utveckling av en 

kommunikativ kompetens hos eleven där historie- och tidsmedvetandet kan verka för en demo-

kratisk spridning.87 Den demokratiska spridningen tar i detta fall oss vidare in på historiens 

mångkulturella perspektiv och religionens koppling till historieämnet som återkommer i ele-

vernas diskussioner som ett centralt begrepp. Styrdokumenten menar att eleverna ska utveckla 
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både olika slags kunskaper samt en medvetenhet i historieämnet,88 vilket eleverna visar prov på 

i dessa tematiska mönster.   

8 Diskussion  

8.1 Studiens styrkor och svagheter  

I en kvalitativ studie centraliseras informanternas livsvärld vilket gör att det ställs det höga krav 

på att genomförandet håller god kvalité. Det till trots, så har varje studie sina styrkor och svag-

heter. Antalet informanter har bidragit till att en rimlig bild av elevernas perspektiv har kunnat 

skapas, vilket bör ses som en styrka. Det faktum att intervjustudien gjordes under min verksam-

hetsförlagda praktik skapade goda förutsättningar för studien, eftersom kontakten till informan-

terna blev mer personlig och analysen kunde därmed göras med en tydligare förståelse för varje 

elevs kommentarer. Relationen till eleverna skulle förstås också kunna ses som en svaghet, 

eftersom relationen påverkar elevernas förhållningssätt och objektiviteten i analysen. Ytterli-

gare en svaghet är att det på flera ställen i resultatet skulle kunna dras ytterligare slutsatser, men 

av etiska skäl måste det göras avkall på viss information. Det är en av studiens begränsningar 

och en anledning till att resultatet inte bör övertolkas. Vidare är studien är inte representativ i 

sitt urval, eftersom informanterna var minderåriga och beroende av sina vårdnadshavares sam-

tycke. Det gör att resultatet inte är generaliserbart, men det var inte heller ambitionen. I nästa 

avsnitt kommer studiens frågeställningar att besvaras och form av en sammanfattande slutsats.  

8.2 Slutsats 

Den slutsats som kan dras i relation till denna studies syfte är att eleverna uppfattar historieun-

dervisningens innehåll som ett intressant ämne där man får tillgodogöra sig kunskap om vad 

som hände förr i tiden. Intresset är i viss mån beroende av inriktningen på innehållet samt hur 

lärarens förhållningssätt till undervisningen uppfattas av eleverna. Den historiekultur som syn-

liggörs i undervisningen enligt eleverna är av nationalhistorisk karaktär med Gustav Vasa i 

centrum. Lektionerna är ofta faktareducerade och eleverna visar tecken på en avsaknad av 

mångkulturell historia, även om religion verkar diskuteras mycket i samband med historieun-

dervisningen. Eleverna uppvisar ett historiemedvetande i och med att de uppfattar historia som 

viktigt för att människan kan dra nytta av historien, vilket de i sin tur menar kan hjälpa oss att 

förstå samtiden. Ett historiemedvetande uppvisas också i samband med att eleverna kopplar 
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historieundervisningen till religion, både ur ett vardags- och skolämnesperspektiv. Vidare visar 

eleverna att de har utvecklat historiska identiteter med hjälp av sitt historiemedvetande. Det 

visar sig i hur eleverna resonemang påverkas av hur deras omgivning hanterar och förmedlar 

historia, de historiska personer som diskuteras, att historieämnet väcker flera olika slags känslor 

(spänning, glädje och ledsamhet) hos eleverna, samt att historien i stor utsträckning har lärt 

eleverna vikten och betydelsen av respekt för människor emellan. De tematiska mönster som 

framkommer mellan elevernas uppfattning av historieundervisningen, historiemedvetande, hi-

storiska identiteter och historiekulturen är främst av religiös och moralisk karaktär.  

9 Sammanfattning 
Studiens ambition har varit att undersöka yngre elevers uppfattning av historia, samt huruvida 

de har utvecklat ett historiemedvetande och en historisk identitet i förhållande till undervisnig-

nes historiekultur. Det har gjorts med utgångspunkt i historiedidaktiken med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Historiedidaktiken är idag ett vagt forskningsfält (se avsnitt 4.6), särskilt när 

det gäller historia ur ett elevperspektiv. Det faktumet gjorde mig angelägen att undersöka just 

yngre elevers syn på historia. Valet av metod landade i den kvalitativa forskningsintervjun, 

eftersom den lämpar sig bäst när syftet är att undersöka ett visst ämne utifrån informanternas 

livsvärld. Den etiska aspekten blev av särskilt betydelse med tanke på att undersökningen var 

beroende av minderåriga informanter och deras vårdnadshavares godkännande. Urvalet föll på 

den skola där jag samtidigt som jag skrev detta arbete hade min verksamhetsförlagda praktik. 

Det gjorde att förutsättningarna fanns för att skapa relationer till informanterna och samtidigt 

observera dem under intervjuprocessens gång. Intervjuerna gjordes med elva elever uppdelade 

i fyra olika grupper under skoldagen. Elevernas svar antecknades för hand och koncentrerades 

sedan för att analyseras genom kategorisering och tolkning. Resultatet visar på att eleverna i 

stor utsträckning uppskattar historieämnet och att den huvudsakliga historiekulturen som fram-

träder är av nationell karaktär (se avsnitt 7.1). Eleverna visar att de har utvecklat både historie-

medvetande och historiska identiteter i förhållande till undervisningen innehåll, där en förstå-

else för dåtiden samt etik och känslor spelar en viktig roll. De övergripande tematiska mönster 

som går att urskilja är religiösa och moraliska (se avsnitt 7.3) i förhållande till historia. Studiens 

svaghet ligger i att den inte går att generalisera baserat på representativiteten (se avsnitt 6.3), 

medan dess styrka ligger i min egen relation till eleverna (se avsnitt 6.7.1). Ambitionen med 

denna studie var att uppmärksamma elevernas syn på historieämnet i en mer formell kontext, 

vilket nu har gjorts. 
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Bilaga 1. Missiv till vårdnadshavare  
 

 

Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en under-
sökning inom ramen för ett examensarbete vid lärarutbild-

ningen på Mittuniversitetet 

 

Hej! Jag heter Mikaela och studerar vid Mittuniversitet. Jag gör just nu min praktik i ditt barns 
klass och ska samtidigt skriva ett examensarbete i ämnet historia. Examensarbetets syfte är att 
undersöka elevers syn på historieundervisningen.  
 

Tillvägagångssätt 
För att kunna besvara dessa frågor behöver jag samla in material genom elevintervjuer. Jag vill 
med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i de elevintervjuer som 
ingår i mitt examensarbete. Elevintervjuerna kommer att göras i par om två elever och det är 
jag, Mikaela, som kommer att hålla i intervjuerna. Varje intervju kommer att pågå i ungefär 30 
minuter och de kommer att spelas in med ert godkännande, annars förs enbart intervjuanteck-
ningar. Intervjuerna sker under överinseende från klassens mentor. 
 

Exempel på frågor som kan komma att ställas till eleven är:  
 

 Vad tycker du om historieundervisningen? Motivera. 
 På vilket sätt kopplar du historieundervisningen till din vardag? 
 Vad har du fått lära dig under historielektionerna? 
 Har något av det du lärt dig påverkat din syn på hur man är som människa? 

 

Var? 
I skolan under skoldagen.  
 

När? 
Undersökningen kommer att genomföras under perioden: Vecka 8–15.  
 

Sekretess 
Alla elever kommer att garanteras anonymitet. Skolans namn och de klasser som finns med i 
undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att 
urskilja i undersökningen. Det är bara jag som uppsatsskrivare som kommer ha tillgång till 
information och material gällande elevintervjuerna. Allt material kommer från början att vara 
kodat på ett sätt som omöjliggör identifiering och materialet kommer att förstöras efter att upp-
satsen är klar. I enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. ert barn 
har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. 
Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan 
forskning eller bearbetning. Uppsatsen kommer att skrivas enligt de etiska regler som Veten-
skapsrådet har publicerat.  
 
Vad jag behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev 
så snart som möjligt och skickar det med eleven tillbaka till skolan. 



 
 

 

Sätt ett kryss i den ruta som gäller för er del: 
 

o Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen. 
 

o Jag godkänner inspelning och anteckningar. 
o Jag godkänner inte inspelning, enbart anteckningar. 

 

o Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen. 
 

Datum …………………………           Elevens namn:…………………………………….. 
 

………………………………….                            ………………………………………….... 
 Vårdnadshavares underskrift                  Vårdnadshavares underskrift 
 

Har ni ytterligare frågor ber vi Er kontakta oss på nedanstående adresser eller telefonnummer: 
 

Med vänliga hälsningar,  
 

Student: Mikaela Norling, 073–8208391, mino1400@student.miun.se  
Handledare för uppsatsen: Mats Deland, 010-142 80 34, Mats.Deland@miun.se   
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Bilaga 2. Intervjumanus  
 

Grupp A.  
Förklara syftet. 

Elev 1. Elev 2. Elev 3.  

Vad tycker du om historie-
undervisningen? Varför? 
Motivera. 

    

Varför läser man historia i 
skolan tror du? 

    

Vad har du fått lära dig un-
der historie-lektionerna? 
Förklara.  

    

Nämn något i historie-
undervisningen som du 
minns särskilt väl? Varför?  

    

Vad har varit i fokus under 
de momenten på historie-
lektionerna? Förklara.  

    

På vilket sätt kopplar du 
historieundervisningen till 
din vardag eller till andra 
ämnen? 

    

Vad väcker historieämnet 
för känslor hos dig?  

    

Har något av det du lärt dig 
påverkat din syn på hur man 
är som människa? Hur? / 
Varför inte? 

    

Finns det något du lärt dig 
under historielektionerna 
som du kopplar till dig själv 
och din familj? 

    

Nämn någon historisk hän-
delse eller person som du 
kan känna igen dig i? För-
klara.  

    



 
 

Finns det något i ämnet 
historia som du tycker sak-
nas? Något du skulle vilja 
veta mer om? 

    

Avslutningsvis, finns det nå-
got ytterligare med koppling 
till historieundervisningen 
som du skulle vilja lyfta? 

    

Övrigt     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Stödanteckningar  

 

 

Vad tycker du om historieundervisningen? 

 

Elev 1. Bra, han lär ut på ett bra sätt. 

 

Elev 2. Roligt för att man lär sig mycket om kungar och historia… och man lär sig om förr i 

tiden. 

 

Elev 3. Historia är roligt för att man får veta vad som hände innan man föddes. 

 

Elev 4. Jag tycker historia är bra beroende på vad det är. Om det är historia om Sverige är det 

tråkigt, men historia med religion är roligt. Historia är intressant. Jag är historia. 

 

Elev 5. Ett bra ämne där man får mycket kunskap om allt. Man lär sig mycket beroende på 

vilken fröken man har med i klassen. 

 

Elev 6. Är ett roligt ämne eftersom man får lära sig om saker innan man föddes. 

 

Elev 7. Ibland är det roligt och ibland är det tråkigt. Det är kul att samarbeta och läsa, men dåligt 

att jag inte ser tavlan…dålig syn till exempel när man börjar på nya saker.  

 

Elev 8. Jag tycker det är lite svårt för att jag är dålig på historia, men det är fortfarande lite kul. 

Jag har dåligt minne så det är svårt…men att lära sig är kul. 

 

Elev 9. Att det är roligt när praktikanten kom för man fick mer hjälp. Man lär sig många saker.  

 

Elev10. Bra SO-lektioner. Jag gillar historia, man får lära sig mycket man inte kan.  

 

Elev 11. Gillar inte historia när vi hade Gustav Vasa, då gjorde vi skitmycket. Blandat med 

geografi, SO och historia. vore bättre. 

 

 



 
 

Nämn något i historieundervisningen som du minns särskilt väl? 

 

Elev 1. Provet om Vasatiden för det var svårt. 

 

Elev 2. Deathclock, en skojsida som vi gick in på, det var roligt.  

Gustav Vasa ändrade Sverige från katolskt till protestantiskt. 

 

Elev 3. Hos en av lärarna gjorde vi en pyramid med adel, präster och om deras värde på den 

tiden. 

 

Elev 4. I trean tittade vi på en film om hur människor kom till där apor skrek. 

 

Elev 5. Kahoot. Man lärde sig mycket om katoliker av en lärare eftersom hen målade en katt 

på tavlan plus ett lik. I fyran hade vi en dum lärare i historia som inte kunde kontrollera sig 

när hon hade genomgång och blev arg på mig. Homosapiens. Vasatiden, film och olika saker 

som var roligt. Kahoot, elevspel och blandat. Läraren är snäll i femman. 

 

Elev 6. Vasatiden för att man läste mycket i böcker och kollade på film. Elevspel och Kahoot. 

Homosapiens såg vi mycket film om. 

 

Elev 7. Islam för att jag är själv islam.  

 

Elev 8. Bara kristendomen, vi jobbade mycket med det i fyran. 

 

Elev 9. Religion, för att man måste respektera alla religioner. 

 

Elev 10. Kommentera andras texter och Gustav Vasas tre söner, en av dem var handikappad. 

Man kommer ihåg han för han var galen. Karl den nionde för hans lilla hår. Kartorna.  

 

Elev 11. Gustav Vasa och hans bröder och att Erik blev matförgiftad och att det var hans bror 

som förgiftat honom. 

 

 

 



 
 

Vad har du fått lära dig under historielektionerna? 

 

Elev 1. Lärt oss om Gustav Vasa, hans liv, och om hans tid. Vikingatiden, hur vikingarna levde, 

och vad som hände då. Medeltiden och vad de gjorde och så. 

 

Elev 2. Att Gustav Vasa var tjock och hur han ledde och var mot Sverige. Typ haft kul med 

läraren. Arbetat med Vikingatiden. 

 

Elev 3. Många saker…typ medeltiden, vasatiden, stenåldern, äldre stenåldern, järnåldern och 

apor som blev till människor. 

 

Elev 4. Islams och muslimernas historia. Tack vare dem finns det matematik, alltså att 1+1=2. 

Vasatiden, dumma Vasa splittrade Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

 

Elev 5. Vasatiden var det enklaste att lära sig eftersom vi hade en bra lärare som hjälpte en att 

förstå och kommunicera. Islam var konstigt eftersom de har massa regler. 

 

Elev 6. Jag har lärt mig om vasatiden, religioner, homosapiens…sen vet jag inget mer. 

 

Elev 7. Gustav Vasa och hans söner… och om islam, kristendomen, judendomen…fast jag 

kunde redan mycket om islam. Samhällskunskap. 

 

Elev 8. Om Gustav Vasa och hans söner och lite om religioner och geografi. Jag hade hemspråk 

under samhällskunskapen. 

 

Elev 9. Mycket. Gustav Vasa, andra världskriget, första världskriget. 

 

Elev 10. Gustav Vasa och sedan att Tjeckiens huvudstad är Prag. Det har jag lärt mig. 

 

Elev 11. Jag har lärt mig om Gustav Vasa, krig, religion, blommor. Massa saker. 

 

 

 

 



 
 

Vad har varit i fokus under momenten på historielektionerna? 

 

Elev 1. Vi skrev ganska mycket på datorerna också såg vi ganska mycket på film.  

 

Elev 2. Datorerna, vi kollade på film, gjorde arbetspapper och så.  

 

Elev 3. Skrivit mycket och göra 6-fältare.  

 

Elev 4. Mycket film om islam och vi skriva väldigt mycket om kristendomen. Allt tillsammans. 

Vasatiden skrev vi mycket om med. Det var också roligt.  

 

Elev 5. Skriva mest om islam och titta på film. Mest eftersom fröknarna inte trodde vi visste så 

mycket om det fastän flera är muslimer. Vasatiden skrev vi mycket om för att träna inför provet. 

Det gick bra på provet.  

 

Elev 6. Film och skrev mycket om vasatiden.  

 

Elev 7. Skriva, läsa, titta på film, skriva på chromebook, grupparbeten, inläsningstjänst. 

 

Elev 8. Skrivit mycket, mest på chromebook, och läst. Inte så mycket grupparbeten. Inläsnings-

tjänst. 

 

Elev 9. Allt, speciellt att kolla på film. 

 

Elev 10. Gustav Vasa när vi hade lappar med en bild och ett svårt ord och satt i en cirkel och 

förklarade vad det betyder.  

 

Elev 11. Gustav Vasa och provet. När jag fick 32 av 50, då blev jag ledsen. 

 

 

 

 

 



 
 

Finns det något i ämnet historia som du tycker saknas? Något du skulle vilja veta mer 

om?  

 

Elev 1. Jag vill lära mig mer om någon tjej som gömde sig och…Annie Frank…om hennes liv 

och hur det kändes att vara gömd och hur det kändes att vara med under andra världskriget och 

leva då. 

 

Elev 2. Kina. Kina för att det är ett stort land och de har bra musik och andra saker. 

 

Elev 3. Jag skulle vilja lära mig mer om 1800- och 1900-talet. Hur man levde och bodde då. 

 

Elev 4. Mer mångkulturell historia. Det är bara vita personers historia nu, européer och ameri-

kaner, och jag vill lära mig mer om Asien till exempel. 

 

Elev 5. Mer om källkritik. 

 

Elev 6. Mer om uppfinningar. 

 

Elev 7. Andra världskriget…tidigare än i sexan. 

 

Elev 8. Nej, jag är ingen historieperson. 

 

Elev 9. Typ ge varandra vad de tycker och tänker. Alla i klassen. Annars inget. 

 

Elev 10. Mer grupparbeten för att jag är blyg bland killar. Jag tycker att man ska läsa på slutet 

och ändra den tråkiga stämningen. Ta fram grejorna, sedan ha genomgång. 

 

Elev 11. Spel, historiska spel med Gustav Vasa och så ska man hitta memory. 

 

Varför läser man historia i skolan tror du? 

 

Elev 1. För att man ska lära sig. Jag vet inte varför.  

 



 
 

Elev 2. För att man ska lära sig om kungarna och hur man betedde sig förr i tiden, så att man 

inte upprepar saker som man gjorde förut, till exempel halshuggning.  

 

Elev 3. Jag vet inte, kanske för att visa hur andra levde förut och att det är skillnad på förr i 

tiden och nu.  

 

Elev 4. Man ska lära sig historia för att kunna saker som har hänt innan man föddes och kanske 

flera tusen år innan man föddes. Veta varför saker finns och utveckla nya saker med den kun-

skapen. Det finns svart och vit historia.  

 

Elev 5. För att kunna lära sig det som har hänt och vår historia om vår värld.  

 

Elev 6. För att kunna lära sig om saker som hänt förr i tiden.  

 

Elev 7. För att det finns personer som frågar när Gustav Vasa föddes och då kan man det…men 

jag kommer inte ihåg det. När man går i gymnasiet så kan man det… fast det kommer ju nya 

frågor. Tråkigt när man inte fattar. Jag gillar ej prov för att visa vad man kan. Prov är panik.  

 

Elev 8. För att man ska lära sig, kunna historia. För att det är viktigt för att det handlar om vad 

man gjorde förr i tiden. Museum, gamla djur och mer än NO.  

 

Elev 9. För att man ska bli bättre på historia och man ska veta Sveriges historia för att det är 

viktigt om man bor i Sverige, för man bor ju här.  

 

Elev 10. För att man ska känna igen vad som hände förr i tiden. Man måste kunna Sveriges 

historia för att man bor här och första och andra världskriget. Varför de vanligaste namnen är 

Erik och Maria…  

 

Elev 11. För att man ska kunna bli bättre om gamla tider och krig.  

 

På vilket sätt kopplar du historieundervisningen till din vardag eller till andra ämnen? 

 

Elev 1. Gustav Vasa gjorde Vasaloppet.  

 



 
 

Elev 2. Appen Primetime, de hade frågor om vasatiden och jag kunde dem då.  

 

Elev 3. Religionen kanske…kristendomen. Katolsk till protestant.  

 

Elev 4. Jag har bibeln och vi läste om bibeln. När jag var liten gick vi till kyrkan. Jag lekte med 

biblar. Det fanns högtalare så man hörde prästen. Nu går jag nästan aldrig till kyrkan, vi har 

skattjakt istället. Barnen för sig och de vuxna för sig. Jag är kristen.  

 

Elev 5. Vi brukar gå till kyrkan och lära oss om kristendomen. Mammas släkt är muslimer, så 

när de har högtider så brukar de förklara mycket för oss. När det är bröllop så är hela släkten 

med, så då ber man både på muslim och kristendomen. Vi har bibeln hemma. Sen koranen 

hemma hos släkt. Svenska flaggan, flaggor.  

 

Elev 6. På skolan finns många böcker som handlar om olika religioner, som också har med 

historia att göra.  

 

Elev 7. Muslimsk historia hemma och titta på film om det hemma.  

 

Elev 8. Nej, inte direkt. Jag pluggar dagen innan till prov.  

 

Elev 9. Jag brukar fråga mina föräldrar och mina syskon och så pratar vi om det hemma, eller 

så med min präst eller någon annan i kyrkan. Pratar om typ religion/historia.  

 

Elev 10. Museum, och hemma pratar vi om vår religion och vad som hände förr i tiden. Böcker 

och internet kan man söka saker. Fröknarnas hjärnor.  

 

Elev 11. SO, och pratar med kompisar om det ibland. 

 

 

Finns det något du lärt dig under historielektionerna som du kopplar till dig själv och din 

familj? 

 

Elev 1. Min morbror var med i Vasaloppet i år.  

 



 
 

Elev 2. Min farbror har också åkt Vasaloppet. Primetime. 

  

Elev 3. Nej.  

 

Elev 4. Religion.  

 

Elev 5. Att vi lärde oss om kristendomen och islam och i vår släkt är vi kristna och muslimer.  

 

Elev 6. Jag vet inte. Min mormors mamma var kristen, sedan vet jag inte. 

 

Elev 7.  Ja, islam.  

 

Elev 8. Nej.  

 

Elev 9. Religion, kristendomen ortodox.  

 

Elev 10. Religion, islam.  

 

Elev 11. Islam. 

 

Nämn någon historisk händelse eller person som du kan känna igen dig i? 

 

Elev 1. Kommer inte på något. 

 

Elev 2. Gustav Vasa åt godis i en film. Det gör jag också. 

 

Elev 3. Inget.  

 

Elev 4. Picasso, han var grunden till konsten och jag är grunden till något i framtiden. Jag har 

idéer för framtiden.  

 

Elev 5. Nej…Leonardo da Vinci. Jag gillar också att försöka att uppfinna saker. 

 



 
 

Elev 6. Nej. 

 

Elev 7. Islam.  

 

Elev 8. Nej. 

 

Elev 9. Ängeln Gabriel, för att jag tror att han gick fram till Maria och sa att du ska föda ett 

barn, för att jag tror att det är lika som jag tror och tänker. (lika mellan olika trosuppfattningar) 

 

Elev 10. Profeten Mohammed och koranen. Vår heliga bok och för att han är min profet. 

 

Elev 11. Martin Luther, en historisk ledare. För att han verkade sträng. 

 

Vad väcker historieämnet för känslor hos dig?  

 

Elev 1. Det är spännande och sorgset. Spännande för att man får veta vad som har hänt förr i 

tiden och sorgset för att folk dog ju till exempel under digerdöden och andra sorgsna saker. 

 

Elev 2. Glädje och spänning för att det är roligt och spännande med historia. 

 

Elev 3. Spännande att lära sig nya saker. 

 

Elev 4. Sorg…när Hitler dödade någon miljon judar. Glädje…känner jag när jag får reda på att 

religionerna kan hjälpa folk i vardagen. 

 

Elev 5. Roligt, men det beror på hur man får lära sig och vad man gör på lektionerna. Det är 

spännande för att man plötsligt kan saker som man inte kunnat förut. 

 

Elev 6. Det är roligt och intressant…för att…jag vet inte. 

 

Elev 7. Långtråkigt med judendomen, men intresserad av kristendomen och islam. Man blir 

glad när det blir justdance-paus från att jobba. 

 

Elev 8. Aj, för att de dödas och mördas mycket. Krig. 



 
 

 

Elev 9. Ibland spännande, ibland konstigt. Spännande för att, alltså man kollar på en bok också 

har den en fortsättning, men man orkar inte läsa fortsättningen. Alltså man orkar inte leta efter 

boken och då får man inte veta allting. 

 

Elev 10. Spänning och roligt för att man får lära sig nya saker och spänning för att man till 

exempel läser en text och den tar slut också finns det ingen fortsättning. Till exempel tjejen med 

glassen. 

 

Elev 11. Ledsen, av filmer och filmanalys. Halshuggning på film är lite sorgligt och känsligt. 

Inte okej nu för tiden.  

 

Har något av det du lärt dig påverkat din syn på hur man är som människa? 

 

Elev 1. Att man vet att man inte ska döda andra människor och så. Fast det visste jag ändå. 

 

Elev 2. Man ska ej halshugga folk och så att man ska… typ jag vet inte…  

 

Elev 3. När jag var yngre trodde jag att kungar var snälla som i sagor, men när jag blev äldre 

och fick lära mig hur kungar kan vara och att det är sorgligt och ont. 

 

Elev 4. Jag har lärt mig att en…Det var en kille som kom hit på besök, 87år. Hans besök fick 

mig att inse att det inte handlar om vilken religion man lever efter eller vart man kommer ifrån, 

utan om att vi alla är människor. 

 

Elev 5. Man lär sig hur man ska ha respekt för judar och allt de gått igenom. Tänk om det hade 

varit kristna eller muslimer så skulle man inte vilja att de skulle gå igenom det. Också det med 

samerna, att vi tog deras land. Nu får de vara någon annanstans. Det tycker jag inte om, man 

kan inte ta något som någon annan har kämpat för. Alla är lika värda. 

 

Elev 6. Respekt. När vi läste om judarna och Hitler. 

 

Elev 7. Man ska inte kriga och döda massa folk som Gustav Vasa. Dackefejden. På religionen 

att det finns folk som är muslimer som hatar kristna och det ska man ej. 



 
 

 

Elev 8. Gustav Vasas pappa…Dacke…nej. 

 

Elev 9. Lite, jättelite… 10% för hur man ska vara. Hur de beter sig emot varandra och slåss som 

i filmer. När man ser det själv, det är inte okej. 

 

Elev 10. Man ska bete sig snällt om dem, inom religionen har jag hört. Alltså om du vill att 

andra ska vara snäll så måste du vara snäll, men vissa har problem med hjärnan. 

 

Elev 11. Ja, jag har lärt mig att jag ska bete mig bra. Jag vet inte varför. 
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