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Syftet med denna uppsats är att undersöka vad eleverna på gymnasiet anser vara viktigast att 
lära sig inom historieämnet samt att se vilken skillnad det finns mellan de elever som har 
föräldrar med förgymnasial utbildning, föräldrar med gymnasial utbildning och föräldrar med 
eftergymnasial utbildning. Undersökningen har genomförts med hjälp av en 
enkätundersökning i fyra olika klasser; en barn- och fritidsklass, en naturvetenskaplig klass 
och två samhällsvetenskapliga klasser. En jämförelse har sedan gjorts med andra liknande 
undersökningar, t.ex. Youth- and history-undersökningen från 1995 och Sture Långströms 
undersökning från 2000. Resultaten från min undersökning och de andra pekar på att eleverna 
anser att det är viktigast och mest intressant med nutidshistoria i Europa och Sverige. I min 
undersökning anser eleverna vidare att krig, stora geografiska upptäckter och stora 
vetenskapliga upptäckter är de områden som är viktigast att läsa om. 
 
De elever som har högutbildade föräldrar visar sig vara de som anser att historieämnet är 
viktigast jämfört med dem som har lågutbildade föräldrar. I mitten hamnar de elever som har 
föräldrar med gymnasial utbildning. Flera forskare menar att skolan är anpassad efter 
medelklassen och de elever som har högutbildade föräldrar och att dessa därför klarar sig 
bättre i skolan. Jag menar då att detta även avspeglar sig i hur viktigt eleverna tycker att det är 
med historia i skolan. Elever med högutbildade föräldrar anser att historia är viktigare än vad 
de andra anser och klarar sig även bättre på proven. Detta kan bero på att elever med 
högutbildade föräldrar uppfostras annorlunda, har mera stöd hemifrån och att skolan i högre 
grad är anpassad efter dem. För mig som blivande lärare betyder detta att jag måste motivera 
de elever som kommer från hem med lägre utbildningsnivå för att jämna ut, istället för att 
förstärka de skillnader som redan finns. 
 
 
Nyckelord: Historia, utbildning, social bakgrund, intresse 
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1. Inledning 
1.1 Ämnespresentation 
I Lpf 94 går att läsa: ”Läraren skall se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell 
bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 
undervisningen,”1 Skolverket menar att många elever är intresserade av historieämnet, men 
att elevernas intressen sällan tas tillvara på2 och jag är benägen att hålla med om detta. Min 
erfarenhet visar att eleverna allt som oftast inte är med och bestämmer vad som ska läsas och 
hur de ska lära sig trots att det uttryckligen står i läroplanen. Många forskare menar också att 
skolan är anpassad efter de elever som har högutbildade föräldrar (se vidare: 1.4 
Forskningsöversikten) och att arbetarbarnen lätt hamnar på efterkälken. Ekerwald menar att 
intelligensen är socialt skapad och att arbetslivet bestämmer vilken intelligens en människa 
har. Detta påverkar sättet man uppfostrar sina barn på, vilket i sin tur påverka hur väl barnen 
lyckas i skolan.3 Om det är så att skolan är anpassad efter medelklassbarnen torde det även 
vara så att det är deras intressen som tillvaratas. Jag anser att det är min plikt som lärare att ta 
reda på vad eleverna är intresserade av och vad de anser vara viktigt att lära sig. Det ligger 
även i mitt intresse att veta om det finns någon skillnad mellan de elever som har lågutbildade 
respektive högutbildade föräldrar. Det är det som den här uppsatsen kommer att handla om. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad eleverna i fyra klasser på ett gymnasium anser 
är viktigast att lära sig inom historieämnet och resultatet av detta kommer att jämföras mellan 
de elever som har högskole/universitetsutbildade föräldrar, elever som har gymnasieutbildade 
föräldrar och elever vars föräldrar endast gått grundskola. Jag kommer att använda mig av 
enkäter då jag vill få en mer allmän bild av elevernas åsikter. Mina frågor blir således: 
 
● Vad inom historieämnet anser eleverna är viktigast att lära sig? 
 
● Finns det några skillnader mellan de elever som har föräldrar med förgymnasial utbildning,  
   de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning och de elever som har föräldrar med     
   eftergymnasial utbildning? Om ja, vilka? 
 
 
1.3 Metod 
Jag har valt att göra en enkätundersökning på tre olika program på gymnasiet. Jag tog kontakt 
med ett par skolor via e-post, men då bara en av skolorna svarade föll det sig naturligt att göra 
undersökningen på denna. Jag valde att göra undersökningen på tre olika program på grund av 
att elever med olika bakgrund torde söka sig till olika program och därmed blir det en bredare 
social spridning mellan eleverna. Anledningen till att jag inte gjorde någon undersökning på 
ett praktiskt program är att historieämnet inte är något kärnämne och historia ingår då inte i de 
praktiska programmen. På vissa praktiska program kan eleverna dock välja att läsa historia 
om de har intresse. När alla enkäter var gjorda visade det sig att fördelningen mellan de olika 
utbildningsnivåerna var ganska jämn. Hade jag fått en övervikt av t.ex. högutbildade hade jag 
                                                 
1 Utbildningsdepartementet, Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, Stockholm, 1994, s 7  
2 Skolverket, PM 2000-08-23, ”Undervisningen i 1900-talets historia”, Stockholm, 2000, s 4 f. 
3 Ekerwald, Hedvig, Den intelligenta medelklassen. En litteraturstudie över social bakgrund och studieresultat, 
Uppsala, 1983, s 33 
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gjort en komplettering och försökt få tag på elever på praktiska program som läser historia, 
för att försöka få en bättre spridning. I undersökningen ingick fyra klasser, en barn- och 
fritidsklass, en naturvetarklass och två samhällsvetenskapliga klasser. Totalt deltog 103 elever 
i undersökningen.  
 
Att jag valde att göra en enkätundersökning istället för intervjuer beror på att jag ville 
undersöka en större grupp respondenter för att kunna se om det fanns någon skillnad mellan 
dessa. Denscombe menar att enkätundersökningar lämpar sig väl när det är ett stort antal 
respondenter och när det är okomplicerad information som efterfrågas. Han menar vidare att 
man kan få två olika sorters information genom enkäter; faktiska informationer och åsikter.4 I 
denna undersökning är det åsikter det handlar om då jag efterfrågade elevernas åsikter om vad 
de anser vara viktigt att lära sig. Om jag skulle göra intervjuer med sex-sju elever skulle 
resultatet endast gälla dessa, medan en enkät kan visa på ett mer allmänt resultat. Jag kan 
lättare tyda om det finns en skillnad mellan de olika elevgrupperna eller om det bara är 
individuella skillnader. Det är emellertid svårt att dra slutsatser om mitt resultat stämmer med 
hur det är på andra skolor i andra delar av Sverige. Det finns en hel del forskning som handlar 
om att elever med olika social bakgrund klarar sig olika bra i skolan samt om social 
snedrekrytering, men det finns inte så mycket forskning om elever med olika bakgrund tycker 
att skolämnen är olika viktiga. Det finns dock några undersökningar om elevers 
historieintresse. Sture Långström har gjort en stor undersökning som handlar om elevers 
intresse för historia och politik. Lars Berggren och Roger Johansson har även de undersökt 
vad elever tycker om historia och skolverkets nationella utvärdering från 2003 innehåller även 
den information om elevers historieintresse. Dessa undersökningar samt en del annan 
forskning har jag jämfört mina resultat med och dragit slutsatser. 
 
Efter att jag gjort enkätundersökningen systematiserade jag svaren och gjorde jämförelsen. I 
enkäten frågade jag eleverna om föräldrarnas utbildning och jag delade in enkäterna i tre 
grupper. De elever som har föräldrar som endast gått grundskola, de elever vars föräldrar gått 
ut gymnasiet och de elever som har föräldrar som har högskole- eller universitetsstudier. Jag 
kommer härifrån kalla de med förgymnasial utbildning för lågutbildade och de med 
eftergymnasial utbildning för högutbildade för att underlätta. Av de 103 eleverna som deltog 
var det fyra stycken som inte visste vilken utbildning deras föräldrar har och dessa fyra 
plockade jag bort. Om elever hade föräldrar med olika utbildning; grundskola/gymnasium 
respektive gymnasium/högskola tillhör de gruppen med den högre utbildningen. En enkät 
med svaret grundskola/gymnasium hamnar således i gymnasiegruppen. Det var även två 
elever som hade en förälder som endast hade grundskoleutbildning och en som hade 
högskoleutbildning. Då dessa inte passade in i någon av de tre kategorierna plockade jag även 
bort dessa. Detta ger ett bortfall på 5,8 %. Florén och Ågren menar att en kvantitativ studie 
alltid innehåller kvalitativa moment om den är vetenskaplig.5 En kvantitativ analys har 
genomförts för att se om det finns någon skillnad mellan elever med olika bakgrund, men med 
kvalitativa inslag då jag jämfört mina resultat med tidigare forskning.  
 
När det kommer till klassbegreppet och den sociala bakgrunden finns det många saker som 
spelar in. Tidigare delade man ofta in samhällsklasserna dels i socialgrupper och dels i under- 
medel- och överklass. Socialgrupp III motsvarar underklassen, socialgrupp II medelklassen 

                                                 
4 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
Buckingham och Philadelphia, 1998, s 107 f. 
5 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, Lund, 1998,  s 56 
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och socialgrupp I överklassen.6 I dagens samhälle anser jag att det är svårt att placera in 
människor i underklass, medelklass och överklass. Det finns arbetare som tjänar mer än en 
högutbildad akademiker och det finns högutbildade akademiker som är arbetslösa. Ekerwald 
menar att de med hög utbildning har ett mer kvalificerat jobb som påverkar barnens 
prestationer i skolan7 (Se vidare 1.4.2) och därför ha jag valt att endast titta på föräldrarnas 
utbildning då det torde påverka elevernas attityder gentemot skolan och olika skolämnen. När 
jag hänvisar till social klass syftas alltså endast på föräldrarnas utbildning.  
 
Alla frågorna i enkäten är fasta frågor vilket innebär att eleverna endast kan svara det som jag 
i förväg bestämt. Detta medför att informationen är lätt att kvantifiera och jämföra, vilket är 
en fördel.8 Det är även positivt att jag inte kan tolka svaren på något sätt utan att de fakta jag 
får fram är objektiv. Vad jag har för uppfattning spelar ingen roll i själva systematiseringen av 
svaren, vilket ger ett tillförlitligt resultat. För att kunna jämföra mina svar med Långströms 
tänkte jag först utforma mina frågor på samma sätt som Långström. Jag ansåg dock att vissa 
av Långströms svarsalternativ gick att tolka på flera sätt vilket ledde till att jag skrev om dessa 
litet. På en av frågorna ansåg jag även att det saknades alternativ och lade till några fler 
svarsalternativ (Se bilaga 1). Vidare så frågar Långström om vad eleverna är mest intresserade 
av, medan jag frågar om hur viktigt eleverna tycker att vissa saker är. Att jag fokuserar på vad 
eleverna anser vara viktigt istället för vad de anser vara intressant beror på att jag menar att 
det är av stor betydelse att veta vad eleverna anser vara viktigt att lära sig. Jag anser dock att 
intresse och ”viktighet” ofta går hand i hand och att mina och Långströms frågor är så pass 
lika varandra att det går bra att göra en jämförelse. Även Youth- and history-undersökningen 
som jag kommer att jämföra mina resultat med fokuserar på eleverna intresse. I Youth- and 
history-undersökningen finns även en jämförelse mellan olika samhällsklasser. De har tagit 
hänsyn till landsbygd/stad, föräldrarnas inkomst och kulturell bakgrund och delat in klasserna 
i under- medel- och överklass.  Jag anser dock att det finns en relevans med att jämföra mina 
svar med Youth- och history-undersökningen, då föräldrarnas utbildning som sagt ofta 
påverkar yrke och samhällsstatus. 
 
I undersökningen tas hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 
fastställt.9 För att eleverna ska känna sig trygga och inte oroa sig för att bli identifierade 
informeras de om undersökningen och dess syfte. Detta torde även medföra att de känner att 
de kan svara sanningsenligt på enkäten. Enkäterna finns i författarens ägo. 
 
● Informationskravet: Eleverna informeras om syftet med undersökningen innan enkäterna  
   delas ut. 
● Samtyckeskravet: Rektorn och lärarna har givit sitt godkännande att undersökningen    
   genomförs. Eleverna får information om att det är frivilligt att delta. 
● Konfidentialitetskravet: Eleverna som deltar i undersökningen är anonyma då de inte anger            
   namn, kön eller vilket program de går på. Datainsamlingen i form av enkäter innehas endast  
   av uppsatsförfattaren. 
● Nyttjandekravet: Informationen som samlats in kommer endast att användas i den här  
   uppsatsen. 

                                                 
6 Bra böckers lexikon, Höganäs, 1997, uppslagsord; klass 
7 Ekerwald, 1983, s 8 
8 Denscombe, 1998, s 122 f. 
9 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
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1.4 Forskningsöversikt 

1.4.1 Historieintresse 
1994/95 gjordes en stor undersökning i Europa som handlade om ungdomars intresse för 
historia och politik. 32 000 tonåringar i 27 länder deltog. Resultaten presenteras i Youth and 
History. I undersökningen efterfrågas ungdomarnas sociala bakgrund och i resultaten kan man 
se skillnaden mellan underklass, medelklass och överklass. Resultaten presenteras i ett 
medelvärde mellan 1-5. På frågan vilken tidsperiod som ungdomarna tyckte var mest 
intressant svarade de flesta perioden 1800-1945 och perioden 1945 till idag. Underklassen och 
medelklassen är här något mindre intresserade än överklassen, 3,19 och 3,20 gentemot 3,34. 
Gällande perioden 1945 till idag är underklassen mer intresserade än medel- och överklassen. 
3,74 kontra 3,62 och 3,63. När det kommer till frågan vilken slags historia ungdomarna är 
intresserade av är det generella svaret den egna familjens historia. Där är medeltalet för 
underklassen 4,05, medelklassen 4,03 och överklassen 3,98. Det näst mest intressanta området 
är äventyr och stora upptäckter. Där är intresset det omvända; underklass 3,67, medelklass 
3,75 och överklass 3,85. Gällande vilket geografiskt område som ungdomarna helst läst om 
blev det generella svaret det egna landet. De som var minst intresserade av det egna landet var 
medelklassen med ett medel på 3,69 följt av underklassen 3,73 och överklassen 3,76. Överlag 
kan det utläsas att ungdomar från överklassen generellt är mer intresserade av historia än 
medelklassen och medelklassen är lite mer intresserad än underklassen.10 Dessa resultat 
kommer jag att jämföra med mina resultat. 
 
Staffan Eriksson har gjort en sammanställning av de svenska lärarnas och elevernas svar i 
undersökningen Youth and History. Resultaten presenteras i en rapport med namnet 
Ungdomar och historia. 829 svenska niondeklassare om tolkning av det förflutna, förståelsen 
av nutiden och perspektiven på framtiden våren 1995.  I undersökningen frågas vad historia 
betyder för eleverna och 72 % svarar att historia visar bakgrunden till nuet och förklara nutida 
problem. När det kommer till tid anser eleverna att desto närmre vår egen tid desto 
intressantare. Eleverna anser vidare att det är den utomeuropeiska historien som är mest 
intressant följt av Europas, Sveriges och det egna landskapets. På frågan vilken slags historia 
som är mest intressant menar eleverna att den egna familjens historia och äventyr och stora 
upptäckter är det mest intressanta. Det minst intressanta är demokratins utveckling och 
utvecklingen av jordbruk, industri och handel.11 Anledningen till att jag använder mig av 
denna rapport är att den är mer överskådlig och lättfattlig än Youth and History, vilket gör det 
smidigare att jämföra mina resultat med dessa.  
 
Sture Långström har skrivit boken Ungdomar tycker om historia och politik – en studie i 
pedagogiskt arbete. Långström har gjort en undersökning i år 9 i grundskolan och år 3 på 
gymnasiet gällande ungdomars tankar om historia och politik. Grunden för hans undersökning 
är Youth- and history-undersökningen. Långström gjorde sedan en ny studie år 2000 eftersom 
han ansåg att samhället under dessa fem år förändrats mycket och även för att de nya 
läroplanerna införts. Långström använde sig av enkäter och 646 elever i år 9 och 592 elever i 
år 3 deltog i studien. Några av de områden som Långström undersöker är vad historia är för 
ungdomar, vad undervisningen koncentreras på, vad som mest intresserar eleverna, hur 

                                                 
10 Angvik, Magne & von Borries, Bodo (red.), Youth and History. A Comparative European Survey on 
Historical Consciousness and political Attitudes, Hamburg, 1997 
11 Eriksson, Staffan, Ungdomar och historia. 829 svenska niondeklassare om tolkning av det förflutna, 
förståelsen av nutiden och perspektiven på framtiden våren 1995, Lund och Malmö, 1997 
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eleverna uppfattar tid, vad ungdomar anser om demokrati och hur ungdomarna tror att deras 
framtid kommer att se ut.12  
 
I de frågor som jag kan koppla till mina visar Långströms undersökning att den tidsperiod 
som eleverna på gymnasiet var mest intresserade av var åren 1945-2000, följt av 1800-1945. 
När det kommer till vilken slags historia som eleverna var intresserade av så kom ”Min 
familjs historia” på första plats tätt följt av ”Äventyr och stora upptäckter”. Det som eleverna 
var minst intresserade av var ”Utveckling av jordbruk, industri och handel”. De geografiska 
områdena som eleverna tyckte var mest intressanta att läsa om var Europa följt av Sverige och 
utanför Europa var det Amerikas historia som var mest intressant. Långström konstaterar att 
undervisningen anpassas dåligt efter vad eleverna tycker och tänker.13  
 
Långström tar även upp lite om olika perspektiv, bl.a. genus- och klassperspektiven. Den 
fråga som han analyserar utifrån ett klassperspektiv är hur ungdomarna ser på sin framtid och 
Långström kan se att de som kommer från en familj med hög inkomst är de som har den 
ljusaste bilden av framtiden.14 Den här boken kommer jag att använda mig av för att jämföra 
om ”Långströms ungdomar” tycker detsamma som ”mina” elever. Skillnaden mellan våra 
studier ligger i det att jag jämför om elever med olika social bakgrund anser att saker är olika 
viktigt att lära sig i historieämnet.  
 
På uppdrag av regeringen gjorde skolverket en undersökning om undervisningen i 1900-talets 
historia. Hösten 1999 genomfördes 35 intervjuer med lärare i klasserna 7-9 och gymnasiet. 
Intervjuerna handlade om 1900-talets historia, var man lade tyngdpunkten, kursplaner, elevers 
intresse, osv. Skolverket menar att många elever tycker att historia som ämne är intressant och 
lärarna bekräftar den bilden. Eleverna anser att desto närmre historien ligger i tid, desto 
intressantare är den. Trots detta pekar allt på att historieundervisningen ofta fokuserar på tiden 
fram till och med industrialiseringen. Lärarna på gymnasiet menar att eleverna som kommer 
från grundskolan har bra kunskaper i historia fram till 1945, men att det har ägnats lite tid till 
efterkrigstiden. Eleverna som kommer till gymnasiet vill då gärna läsa nutidshistoria, men 
gymnasielärarna konstaterar att det är svårt att hinna med att läsa om efterkrigstiden. ”Det 
förefaller således som om det område som eleverna är mest intresserade av inte på ett 
tillräckligt bra sätt tillgodoses i varken grund- eller gymnasieskolan.”15  Tiden efter 1945 
behandlas oftast i slutet av läsåret och då ytligt, eftersom många lärare väljer att läsa historien 
kronologiskt. Skolverket konstaterar att eleverna vill att lärarna tar upp svårare och mer 
kontroversiella frågor. Frihet, demokrati, livsfrågor, samlevnad, konflikter och samvetsfrågor 
är ämnen som eleverna skulle vilja ha mer av i sin undervisning. Lärarna menar att det 
framförallt är brist på tid och för stora grupper som gör det svårt att ändra på undervisningen, 
men det finns även de som säger att det beror på lärarnas bristande intresse för förändring.16 
Stämmer dessa resultat med mina? Om det stämmer, vad kan då jag som lärare göra för att 
förändra undervisningen? 
 
2003 fick en grupp som leddes av professor Gunilla Svingby i uppgift av Skolverket att göra 
en utvärdering av de samhällsvetenskapliga ämnena i grundskolan. Lars Berggren och Roger 
Johansson ingick i gruppen och undersökte elevers attityder till historieämnet och 
undervisningen i årskurs nio. Resultatet presenterar de i rapporten Historiekunskap i årskurs 

                                                 
12 Långström, Sture, Ungdomar tycker om historia och politik – en studie i pedagogiskt arbete, Umeå, 2001 
13 Ibid. s 67, 70 ff. 
14 Ibid. s 178 ff. 
15 Skolverket, 2000, s 5 
16 Skolverket, 2000 
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nio. I undersökningen frågar de elever om historia intresserar dem. 76,6 % av eleverna menar 
att de är historieintresserade och 81,2 % anser att det är viktigt att ha kunskaper i historia. 
Berggren och Johansson undersöker även kunskapsnivån hos eleverna och hur denna är i 
relation med föräldrarnas bakgrund. De har delat upp eleverna i tre grupper; de som har 
föräldrar med förgymnasial utbildning, de med gymnasial utbildning och de med 
eftergymnasial utbildning. Eleverna har fått svara på 10 frågor och det syns tydligt att de 
elever som har högutbildade föräldrar har fler rätt än de som har lågutbildade föräldrar. Av 
dem som har fyra rätt så har 20 % lågutbildade föräldrar, 13 % ha föräldrar med 
gymnasieutbildning och 7 % har högutbildade föräldrar. Av dem som har åtta rätt är det 7 % 
som har lågutbildade föräldrar, 7 % har föräldrar med gymnasieutbildning och 21 % har 
högutbildade föräldrar.17 Precis som så många andra har Berggren och Johansson endast 
undersökt kunskapsnivån hos elever med olika sociala bakgrund, medan jag undersöker om 
elever med olika social bakgrund anser att olika saker är olika viktigt. Detta borde i sin tur 
påverka studieresultaten och därför är Berggren och Johanssons undersökning relevant.   
 

1.4.2 Social bakgrund 
Den intelligenta medelklassen är skriven av Ekerwald och är en litteraturstudie över social 
bakgrund och studieresultat. Ekerwalds grundteori går ut på att arbetslivet påverkar 
intelligensen. Har du en hög ställning inom arbetslivet så får du barn med hög intelligens. 
Dessa barn klarar sig bättre i skolan och de som får en hög utbildning får en hög ställning i 
arbetslivet. Cirkeln är sluten och klassamhället återskapas. Ekerwald menar att det finns 
individuella skillnader i intelligensen, men att skillnaderna i intelligens mellan olika 
samhällsklasser är socialt betingade. De kunskapskrav som ett arbete ställer på en människa 
påverkar intelligensen och därmed också vilken intelligens man för över till sitt barn.18

 
Ekerwald menar att en stor skillnad mellan arbetarklassens mammor och medelklassens 
mammor är hur de talar till sina barn. Medelklassmamman kallar Ekerwald för den instruktiva 
modern. Det som är utmärkande för den instruktiva modern är att hon undervisar när hon 
umgås med sina barn. Undervisningen är främst verbal och mycket av kunskaperna som lärs 
ut ligger nära skolans kunskaper. Medelklassens mammor ger fler svar på barnens frågor och 
svaren innehåller fler upplysningar. Arbetarklassens mammor instruerar inte sina barn i lika 
stor utsträckning utan ger barnen befallningar. Detta leder till, enligt Ekerwald, att 
medelklassbarnen har en högre genomsnittlig intelligens än arbetarbarnen och klarar sig bättre 
i skolan.19 I min undersökning kommer inte elevernas intelligens eller prestationer att mätas, 
däremot undersöks hur viktigt eleverna anser att det är med historia. Jag anser att ofta hänger 
prestationer samman med hur viktigt man anser något vara. Finns det någon skillnad mellan 
de olika elevgrupperna eller tycker alla elever att allting inom historieämnet är lika viktigt?  
 
I boken Social bakgrund, utbildning, livschanser, tas den sociala snedrekryteringen upp. Det 
hävdas att föräldrarnas sociala tillhörighet påverkar barnens utbildningsmöjligheter då skolan 
är anpassad efter medelklassbarnen. Dessutom bidrar skolan till att förstärka de skillnader 
som finns mellan elever med olika social bakgrund. Skolan påstås lära arbetarbarnen att de 
endast duger som kroppsarbetare och lärarna, som tillhör medelklassen, ser till att avståndet 
mellan arbetarklassens barn och de intellektuella intressena ökar. Vilka utbildningsval 
eleverna gör beror i hög grad på vilken hembakgrund de har, men det poängteras även att 
                                                 
17 Berggren, Lars & Johansson, Roger, Historiekunskap i årskurs 9. Nationella utvärderingen av grundskolan 
2003. Samhällsorienterande ämnen, Malmö, 2006  
18 Ekerwald, 1983 
19 Ibid. 
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klasskillnaderna endast bidrar till vad eleverna väljer, de bestämmer inte. Till exempel kan 
mycket väl ett barn från en arbetarfamilj ta en universitetsexamen, men det är troligare att ett 
barn från en medelklassfamilj gör det.20 I min undersökning framgår inte hur skolan påverkar 
eleverna, men jag kommer att se om de elever som har lågutbildade föräldrar tycker att 
historia är mindre viktigt än de som har högutbildade föräldrar. Om det finns någon skillnad 
mellan vad eleverna tycker är viktigt beror det endast på hembakgrunden eller förstärker 
skolan de skillnader som finns? 
 
Även boken Ljusnande framtid tar upp problemen med social snedrekrytering och Frykman 
menar att nästan alla som kommer från medelklassen går vidare till högre studier och även 
han menar att skolan förstärker de skillnader som redan finns mellan elever med olika social 
bakgrund. För att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen måste skolan motivera 
de som inte är studiemotiverade. Frykman menar att de elever som har högutbildade föräldrar 
följer i föräldrarnas fotspår, vilket leder till en bra utbildning och ett bra jobb. Medelklassens 
barn går alltså vidare till högre utbildningar utan att skolan motiverar dem. Det innebär att det 
är de elever som har lågutbildade föräldrar som skolan måste hjälpa och motivera. Frykman 
anser vidare att skolan förr fungerade som en kulturbytesapparat. Skolan fokuserade inte på 
vem eleven var utan på vem eleven skulle bli. De elever som saknade stöd hemifrån kunde i 
skolan slippa vara sig själva. De kunde känna en gemenskap med de andra som också var på 
väg. Dagens skola får kritik för att den fokuserar på elevernas identitet. Eleverna går inte i 
skolan för att lära sig vilka de kan bli, utan de går i skolan för att lära sig vilka de är. Detta 
innebär att elevernas hembakgrund blir mycket viktigare än innan. Eleverna ska hitta sig 
själva och gå tillbaka till sina rötter för att bli trygga, vilket leder till att cementera de 
klasskillnader som redan finns.21 Finns det då någon skillnad i elevernas syn på historia? Vad 
tycker de är viktigt? Hur kan skolan jobba för att motivera de omotiverade och minska 
skillnaderna? 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Åberg, Rune, (red.), Social bakgrund, utbildning, livschanser, Stockholm, 1992 
21 Frykman, Jonas, Ljusnande framtid! Skola, social mobilitet och kulturell identitet, Lund, 1998 
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2. Resultat 
 
Undersökningen genomfördes genom en enkätundersökning på en gymnasieskola. Fyra olika 
klasser deltog; en klass från barn- och fritidsprogrammet, en klass från naturvetenskapliga 
programmet och två klasser från samhällsvetenskapliga programmet. Totalt deltog 103 elever 
i undersökningen. Bortfallet var 5,8 % då fyra elever inte visste vilken utbildning deras 
föräldrar har och två av enkäterna inte kunde placeras in i någon av de tre kategorierna 
förgymnasial utbildning, gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning. Resultatet 
visade att 31 elever har föräldrar med förgymnasial utbildning, 33 elever har föräldrar med 
gymnasial utbildning och 33 elever har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Totalt antal 
elever som är med i undersökningens resultat är således 97 stycken. Tabellerna anger svaren i 
procent då det är olika antal elever i grupperna. I varje kategori, t.ex. perioden 1945 till idag 
är det totala antalet svar 100 % dvs. 97 elever och staplarna visar således hur många procent 
av eleverna som svarat ”Inte alls viktigt”, ”Lite viktigt”, ”Viktigt” eller ”mycket viktigt”. De 
tabeller som visar varje grupp för sig fungerar på samma sätt, men 100 % motsvarar då antalet 
elever i varje grupp. 
 
I 2.1 tar jag upp elevernas åsikter om tidsperioder. 2.2 handlar om elevernas åsikter om 
geografiska områden och 2.3 tar upp vad eleverna anser om olika ämnesområden inom 
historia. Under varje avsnitt presenteras först resultatet från hela gruppen, dvs. 97 elever. 
Sedan presenteras resultatet uppdelat efter varje socialgrupp och slutligen görs en jämförande 
sammanställning av alla svar i respektive grupp. 
 
2.1 Elevers åsikter om tidsperioder 
 
Eleverna fick svara på frågan Hur viktiga tycker du att dessa tidsperioder ska vara i 
historieundervisningen? Att jag valde att fråga om tidsperioder beror på att historia handlar 
mycket om tid och mycket av historian som läses i skolan behandlar tiden långt tillbaka, t.ex. 
antiken och medeltiden. Skolverket menar att eleverna främst är intresserade av nutidshistoria, 
men att skolan inte tar till vara på elevernas intresse22 och jag anser det därför vara av intresse 
att undersöka vilken tidsperiod som ”mina” elever anser vara viktigast. Som tidigare sagts så 
har endast elevernas intresse undersökts i tidigare undersökningar, medan jag fokuserar på 
vad eleverna anser vara viktigast. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Skolverket, 2000, s 5 
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2.1.1 Alla elever 
Denna tabell visar resultatet av alla elevers åsikter angående tidsperioder. Totalt antal svar per 
tidsperiod är 97 stycken, vilket motsvarar 100 %. 
 

Tabell 1. Tidsperioder. Alla elever.
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    Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 
 
 
Då vi tittar på resultatet av alla elever kan vi tydligt se att desto närmre vi kommer vår egen 
tid, desto viktigare tycker eleverna att det är. 87 % av eleverna anser att det är viktigt eller 
mycket viktigt att läsa om tiden efter 1945 och 82 % anser att perioden 1800-1945 är viktigt 
eller mycket viktigt.  Den period som kommer på tredje plats är antiken där 70 % anser att det 
är viktigt eller mycket viktigt. Efter antiken kommer perioden 1500-1800 och 63 % av 
eleverna anser att den är viktig eller mycket viktig. Det är även den enda perioden som inte 
någon svarat ”Inte alls viktigt” på. Den period som eleverna anser är minst viktig är perioden 
40 000 f.kr. – 3000 f.kr. 19 % anser att den perioden är viktig eller mycket viktig, medan 29 
% anser att den inte alls är viktig. Jag anser att det är intressant att så många elever anser att 
tiden efter 1945 är så pass viktig. Innan undersökningen genomfördes trodde jag att eleverna 
skulle tycka att perioden 1800-1945 var den viktigaste då denna period innefattar de båda 
världskrigen. Mina resultat pekar dock i samma riktning som Youth- and history-
undersökningen, Långströms undersökning och Skolverkets undersökning.23

                                                 
23 Angvik, (red.), 1997, Långström, 2001, Skolverket, 2000 
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2.1.2 Elever som har föräldrar med förgymnasial utbildning 
Vad anser då de elever som har lågutbildade föräldrar? Här är det totala antalet elever 31 
stycken. 
 
 

Tabell 2. Tidsperioder. Elever som har föräldrar med förgymnasial utbildning.
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                 Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 

Här är det tydligt att eleverna anser att nutidshistoria är den period som är viktigast. 29 % 
anser att perioden 1945 till idag är mycket viktig och 58 % anser att den är viktig. Totalt 
menar 87 % av eleverna att 1945 till idag är viktig eller mycket viktig. Perioden 1800-1945 
anses också vara betydande då 71 % anser att 1800-1945 är viktig eller mycket viktig. Dessa 
två perioder är de två där relativt många elever svarat ”mycket viktigt”. På de resterande 
perioderna är det bara enstaka som anser att det är mycket viktigt. Antiken kommer på tredje 
plats då 67 % av eleverna tycker att antiken är viktigt eller mycket viktigt. Perioden 1500-
1800 följer tätt efter och totalt anser 64 % av eleverna att 1500-1800 är viktig eller mycket 
viktig. Medeltiden anses också vara relativt viktig. Totalt är det 48 % som anser att 
medeltiden är viktig eller mycket viktig. Ingen av eleverna har svarat att perioderna 40 000 
f.kr. – 3000 f.kr. och 3000 f.kr. – 800 f.kr. är mycket viktiga. 19 % menar att perioden 3000 
f.kr. – 800 f.kr är viktig och 10 % tycker att perioden 40 000 f.kr. – 3000 f.kr. är viktig. Dessa 
resultat stämmer i stort överens med vad alla elever anser. Det som skiljer åt är att det är färre 
elever som svarat ”Mycket viktigt”. Detta tyder på ett något mindre intresse än eleverna i 
genomsnitt. Det stämmer överens med Youth- and- history-undersökningen som även den 
visar på att ungdomarna från underklassen generellt är mindre intresserade av historia än vad 

 13



de från medel- och överklassen är.24 Ett undantag är dock intresset för perioden 1945 till idag 
där underklassen är mer intresserade än överklassen (se 3.1 Elevers åsikter om tidsperioder). 
 

2.1.3 Elever som har föräldrar med gymnasial utbildning 
De elever som har föräldrar med gymnasial utbildning är 33 stycken och vad de anser om de 
olika tidsperioderna redovisas nedan. 
 
 

Tabell 3. Tidsperioder. Elever som har föräldrar med gymnasial utbildning.
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                 Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 
 
 
De elever som har föräldrar med gymnasial utbildning anser att perioderna 1800-1945 och 
1945 till idag är lika viktiga. Totalt anser 81 % att de perioderna är viktiga eller mycket 
viktiga. På perioden 1945 till idag har inte någon svarat att den inte alls är viktig. Också här 
kommer antiken på tredje plats då 63 % tycker att antiken är viktigt eller mycket viktig. Dock 
är det 6 % som anser att antiken inte alls är viktig, medan 0 % svarat att medeltiden eller 
perioden 1500-1800 inte alls är viktig. Perioden 1500-1800 anses vara mer väsentlig än 
medeltiden. Det är 61 % av eleverna som tycker att perioden 1500-1800 är viktig eller mycket 
viktig, medan det är 51 % som menar att medeltiden är viktig eller mycket viktig. De perioder 
som anses vara minst betydelsefulla är perioderna 40 000 f.kr. – 3000 f.kr. och 3000 f.kr – 
800 f.kr. Totalt anser 33 % att perioden 3000 f.kr – 800 f.kr är viktig eller mycket viktig. 15 
% av eleverna tycker att perioden 40 000 f.kr. – 3000 f.kr. är viktig eller mycket viktig. Det 
som skiljer denna grupp från de övriga är att dessa elever anser att perioderna 1800-1945 och 
                                                 
24 Angvik, (red.), 1997 
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1945 till idag är lika viktiga. 1945 till idag kan anses vara aningen viktigare eftersom inte 
någon elev har svarat ”Inte alls viktig” på denna period. Dessa resultat skiljer sig från Youth- 
and history-undersökningen då den visar att det är medelklassen som är minst intresserade av 
perioden 1945 till idag.25

 

2.1.4 Elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning 
Vad tycker då de elever som har högutbildade föräldrar? I den här gruppen är det totala 
antalet elever 33 stycken. 
 
 

Tabell 4. Tidsperioder. Elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning.
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                    Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 
 
 
Eleverna i denna grupp följer mönstret och anser även de att perioderna 1800-1945 och 1945 
till idag är de två viktigaste perioderna. Totalt tycker 91 % att 1945 till idag är viktig eller 
mycket viktig och 91 % av eleverna anser att perioden 1800-1945 är viktig eller mycket 
viktig. Ingen av eleverna har svarat ”Inte alls viktigt” på någon av dessa två perioder, men det 
är fler som svarat ”Mycket viktigt” på perioden 1945 till idag. Även här kommer antiken på 
tredje plats och 78 % anser att antiken är viktig eller mycket viktig. Mellan perioden 1500-
1800 och medeltiden skiljer det inte mycket. 30 % anser att perioden 1500-1800 är mycket 
viktig och 36 % menar att den är viktig. Totalt anser 66 % att perioden 1500-1800 är viktig 
eller mycket viktig. 27 % menar att medeltiden är mycket viktig och 39 % tycker att den är 
viktig. Totalt anser 66 % att medeltiden är viktig eller mycket viktig.  Det är inte någon som 
                                                 
25 Angvik, (red.), 1997 

 15



har svarat ”Inte alls viktigt” på perioden 1500-1800, medan 3 % menar att medeltiden inte alls 
är viktig. Eleverna menar att perioden 3000 f.kr. - 800 f.kr. är näst minst viktig. 45 % anser att 
perioden 3000 f.kr. - 800 f.kr. är viktig eller mycket viktig. Perioden 40 000 f.kr – 3000 f.kr. 
anses vara den minst viktiga. Totalt anser 33 % att perioden 40 000 f.kr – 3000 f.kr är viktig 
eller mycket viktig. Dessa resultat skiljer sig således även de från Youth- and history-
undersökningen då den visar på att ungdomarna från överklassen är de som var näst mest 
intresserade av tidsperioden 1945 till idag, medan min undersökning visar att det är de elever 
som har högutbildade föräldrar som anser att 1945 till idag är den viktigaste perioden. 
 

2.1.5 Fördelning mellan de olika svaren 
För att se skillnaden mellan de olika elevgrupperna mer tydligt har gjorts en tabell över totalt 
antal svar i varje grupp. I varje kategori är antalet totalt 100 %, dvs. i första kategorin ”Elever 
som har föräldrar med förgymnasial utbildning” är 100 % lika med 31 elever. I andra och 
tredje kategorin är 100 % lika med 33 elever. Fördelningen mellan de olika svaren kan ses 
nedan.  
 
 

Tabell 5. Fördelning mellan svaren angående tidsperioder
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                   Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 
 
 
För de elever som har lågutbildade föräldrar är fördelningen följande: 47 % av eleverna har 
svarat ”Inte alls viktigt” eller ”Lite viktigt” på något/några av alternativen. 53 % har svarat 
”Viktigt” eller ”Mycket viktigt”. Fördelningen mellan svaren för de elever som har föräldrar 
med gymnasial utbildning är följande. 45 % har svarat ”Inte alls viktigt” eller ”Lite viktigt” på 
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en eller flera perioder och 55 % har svarat ”Viktigt” eller ”Mycket viktigt”. Av de elever som 
har högutbildade föräldrar har 32 % svarat ”Inte alls viktigt” eller ”Lite viktigt” 68 % har 
svarat ”Viktigt” eller ”Mycket viktigt”.  
 
Utifrån resultaten kan vi se att i gruppen med elever som har högutbildade föräldrar är 
andelen svar i kategorierna ”Viktigt” eller ”Mycket viktigt” 15 % högre jämfört med de elever 
som har lågutbildade föräldrar. De elever som har föräldrar med gymnasial utbildning ligger 2 
% över de elever som har lågutbildade föräldrar. Jag anser att detta resultat är intressant då det 
pekar på det som Ekerwald hävdar, nämligen att de elever som har högutbildade föräldrar 
klarar sig bättre i skolan än de elever som har lågutbildade föräldrar. Detta torde även ge 
utslag i hur viktigt eleverna anser att historia är. Om historia anses vara viktigt torde eleverna 
även anse att det är viktigt att lära sig ämnet, vilket leder till att de får bättre resultat i skolan. 
Resultaten stämmer även överens med Youth- and history-undersökningen där de ungdomar 
som kommer från överklassen är de som är mest intresserade och de från underklassen är de 
som är minst intresserade.26  
 

2.2 Elevers åsikter om geografiska områden 
 
När det kommer till vilka geografiska områden eleverna anser vara viktigast fick de svara på 
frågan Hur viktiga tycker du att dessa geografiska områden ska vara i 
historieundervisningen? Frågan är motiverad eftersom det i skolan oftast läses mycket om 
Europa och ibland glöms resten av världen bort, framförallt i nutidshistorian, men anser 
eleverna att Europa är mest intressant eller vill de hellre läsa om Afrika eller Asien? Frågan 
ställs även i Långströms undersökning och i Youth- and history-undersökningen och jag anser 
att det är intressant att se om jag får fram samma svar eller om åsikterna förändrats sedan 
dessa undersökningar genomfördes. 
 

2.2.1 Alla elever 
I tabellen nedan redovisas svaren från alla elever gällande tidsperioder. Totalt är det 97 elever 
som svarat på frågan. 
 
 

                                                 
26 Ekerwald, 1983, Angvik, (red.), 1997 
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Tabell 6. Geografiskt område. Alla elever.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Sve
rig

e

Euro
pa

Nord
am

eri
ka

Syd
- o

ch
 M

ell
an

am
eri

ka
Afrik

a
Asie

n

Aus
tra

lie
n/O

ce
an

ien

Geografiskt område

Pr
oc

en
t a

v 
el

ev
er

Inte alls viktigt
Lite viktigt
Viktigt
Mycket viktigt

 
                   Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 
 
 
Det är tydligt att eleverna menar att Europa är viktigast då 94 % av eleverna anser att Europa 
är viktigt eller mycket viktigt. Europa är även det område där inte någon elev svarat ”Inte alls 
viktigt”. Sverige är sedan det område som följer näst efter Europa. 81 % anser att Sverige är 
viktigt eller mycket viktigt. Mellan Nordamerika, Syd- och Mellanamerika, Afrika och Asien 
är det relativt jämnt fördelat. 55 % anser att Asien är viktigt eller mycket viktigt, 52 % menar 
att Nordamerika är viktigt eller mycket viktigt, 49 % menar att Afrika är viktigt eller mycket 
viktigt och 43 % tycker att Syd- och Mellanamerika är viktigt eller mycket viktigt. Det 
område som anses vara minst viktigt är Australien/Oceanien där 32 % anser att det är viktigt 
eller mycket viktigt. Dessa resultat stämmer väl med Långström där undersökningen visar att 
eleverna är mest intresserade av Europa följt av Sverige. I Youth- and history-undersökningen 
svarade dock de svenska eleverna att de var mest intresserade av den utomeuropeiska 
historien, vilket då inte alls stämmer med mina och Långströms resultat.27

 

 

                                                 
27 Angvik, (red.), 1997, Långström, 2001 
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2.2.2 Elever som har föräldrar med förgymnasial utbildning 
Vilket område anser då eleverna som har lågutbildade föräldrar vara det viktigaste? Stämmer 
det överens med svaren från alla elever? Totalt antal elever är 31 stycken. 
 
 

Tabell 7. Geografiskt område. Elever som har föräldrar med förgymnasial utbildning.
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                  Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 
 
 
Ja, de elever som har lågutbildade föräldrar anser att Europa är det viktigaste området. 90 % 
av eleverna anser att Europa är viktigt eller mycket viktigt. Sverige kommer på andra plats då  
87 % tycker att Sverige är viktigt eller mycket viktigt. Nordamerika anses också vara relativt 
viktigt och likaså Asien. 58 % menar att Nordamerika och Asien är viktigt eller mycket 
viktigt, men det är några fler som svarat ”Mycket viktigt” på Nordamerika. Majoriteten anser 
även att Afrika är betydelsefullt då 55 % av eleverna tycker att Afrika är viktigt eller mycket 
viktigt. Till nästa område, Syd- och Mellanamerika, är det ett litet glapp då 38 % tycker att 
Syd- och Mellanamerika är viktigt eller mycket viktigt. Australien/Oceanien är det område 
som eleverna anser vara minst viktigt. Inte någon elev har svarat att Australien/Oceanien är 
”Mycket viktig”, men 23 % anser att det är viktigt. De två första områdena stämmer således 
överens med de generella svaren, men tredjeplatsen skiljer sig åt. Dessa elever anser att 
Nordamerika är det område som är viktigast näst efter Europa och Sverige, medan resultatet 
av alla elever visar att Asien kommer på tredje plats. I Långströms undersökning ansåg 
eleverna att Europa var viktigast följt av Sverige. På tredje plats kom Nord- Mellan och 
Sydamerika, som Långström satt ihop som ett område. Resultaten från de elever som har 
lågutbildade föräldrar stämmer således väl med Långströms resultat. I Youth- and history-
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undersökningen frågades endast efter det egna landet, Europa och utomeuropeisk historia, 
vilket gör det svårare att jämföra, men här ansåg de svenska eleverna att den utomeuropeiska 
historian var mest intressant, vilket då tydligt skiljer sig från min undersökning och 
Långströms undersökning.28

 

2.2.3 Elever som har föräldrar med gymnasial utbildning 
Vad anser då de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning? Totalt är det 33 elever 
som svarat på frågan. 
 
 

Tabell 8. Geografiskt område. Elever som har föräldrar med gymnasial utbildning.
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                   Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 
 
 
Även dessa elever anser att Europa är det viktigaste området. 90 % tycker att Europa är viktigt 
eller mycket viktigt. Sverige kommer efter Europa, men det skiljer sig relativt mycket mellan 
resultaten. 69 % menar att Sverige är viktigt eller mycket viktigt. Mellan de resterande fem 
områdena är det relativt jämnt fördelat. 39 % anser att Asien är viktigt eller mycket viktigt. 36 
% av eleverna menar att Nordamerika och Syd- och Mellanamerika är viktigt eller mycket 
viktigt. Det är 33 % av eleverna som tycker att Afrika är viktigt eller mycket viktigt. Det 
område som eleverna anser vara minst viktigt är Australien/Oceanien då det är 24 % som 
menar att Australien/Oceanien är viktigt eller mycket viktigt. Dessa resultat stämmer med 
svaren från alla elever, med den skillnad att områdena från tredje plats och nedåt anses vara 

                                                 
28 Angvik, (red.), 1997, Långström, 2001 
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mindre viktiga. Här är det 39 % som anser att Asien är viktigt eller mycket viktigt, men då 
alla elever svarade var det 55 % som ansåg att Asien var viktigt eller mycket viktigt. Dessa 
resultat skiljer sig från Långströms då Nord- Mellan och Sydamerika kom på tredje plats i 
hans undersökning.29

 

2.2.4 Elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning 
Det är 33 elever som svarat på frågan. 
 

Tabell 9. Geografiskt område. Elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning.
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                   Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 
 
 
När det kommer till de elever som har högutbildade föräldrar råder det ingen tvekan om vilket 
område de anser vara det viktigaste. 100 % av eleverna anser att Europa är viktigt eller 
mycket viktigt. Eleverna anser att Sverige är näst viktigast och det är 88 % som tycker att 
Sverige är viktigt eller mycket viktigt. Mellan de fem resterande områdena är det tämligen 
jämnt och på tredje plats kommer Asien. 69 % tycker att Asien är viktigt eller mycket viktigt. 
Efter Asien kommer Nordamerika då 63 % av eleverna tycker att Nordamerika är viktigt eller 
mycket viktigt. När det kommer till Afrika är det 60 % som anser att Afrika är viktigt eller 
mycket viktigt. 54 % menar att Syd- och Mellanamerika är viktigt eller mycket viktigt. Det 
område som anses vara minst betydande är Australien/Oceanien och 48 % menar att 
Australien/Oceanien är viktigt eller mycket viktigt. Även den här gruppens svar stämmer 

                                                 
29 Långström, 2001 
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överens med Långströms undersökning på de två första områdena, men Asien kommer på 
tredje plats istället för Nord- Mellan och Sydamerika.30

 

2.2.5 Fördelning mellan de olika svaren 
Även här har gjorts en tabell över hur svaren fördelar sig mellan de olika grupperna för att 
tydliggöra skillnaderna. 
 
 

Tabell 10. Fördelning mellan svaren angående geografiskt område
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                   Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 
 
 
För de elever som har lågutbildade föräldrar ser fördelningen mellan de olika svaren ut som 
följer. 42 % har svarat ”Inte alls viktigt” eller ”Lite viktigt” och 58 % har svarat ”Viktigt” 
eller ”Mycket viktigt”. De elever som har föräldrar med gymnasial utbildning har svarat 
följande: 53 % har svarat ”Inte alls viktigt” eller ”Lite viktigt”. ”Viktigt” eller ”Mycket 
viktigt” är det 47 % som svarat. När det kommer till de elever som har högutbildade föräldrar 
fördelar sig svaren som följer: 31 % har svarat ”Inte alls viktigt” eller ”Lite viktigt” och 69 % 
har svarat ”Viktigt” eller ”Mycket viktigt”.  
 
Här är det eleverna som har föräldrar med gymnasial utbildning som har lägst procent på 
”Viktigt” eller ”Mycket viktigt”. Mellan de elever som har högutbildade föräldrar och de som 

                                                 
30 Långström, 2001 
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har föräldrar med gymnasial utbildning skiljer det 22 %, medan det skiljer 11 % mellan de 
elever som har lågutbildade föräldrar och de elever som har högutbildade föräldrar. Dock är 
det högre andel av de elever som har lågutbildade föräldrar som svarat ”Inte alls viktigt” (12 
%). Av de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning är det hälften så många som 
svarat ”Inte alls viktigt” (6 %). Det är 47 % av eleverna som har föräldrar med gymnasial 
utbildning som svarat ”Lite viktigt”, vilket då innebär att de anser att de områdena inte är helt 
oviktiga. Här är det intressant att de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning är de 
som har lägst ”viktighet”.  Vad detta beror på kan det bara spekuleras om. Erikson menar att 
skolan är anpassad efter medelklassbarnen.31 Kan det då vara så att eftersom mycket av 
historieundervisningen i skolan fokuserar på Sverige och Europa är det detta som eleverna 
som har föräldrar med gymnasial utbildning anser vara det viktiga. De elever som har 
högutbildade föräldrar kanske lär sig hemifrån att andra delar av världen är viktig och de 
elever som har lågutbildade föräldrar blir inte lika påverkade av skolans undervisning som 
eleverna som har föräldrar med gymnasial utbildning blir. 
 

2.3 Elevers åsikter om olika ämnesområden inom historia 
 
Här fick eleverna svara på frågan Hur viktiga tycker du att dessa olika ämnesområden ska 
vara inom historieundervisningen? Även denna fråga ställs i Långströms undersökning och i 
Youth- and history-undersökningen. Jag anser den vara relevant eftersom jag menar att det är 
viktigt för mig som blivande lärare att veta vad mina elever anser vara viktigt och intressant. 
 

2.3.1 Alla elever 
I tabellen nedan redovisas svaren från alla elever gällande olika ämnesområden. Totalt är det 
97 elever som svarat på frågan. 
 
 

                                                 
31 Erikson, “Lika möjligheter” i Åberg, (red.), 1992 
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Tabell 11. Ämnesområde. Alla elever.
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                   Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 
 
 
Det ämnesområde som de flesta elever anser vara viktigt är krig. Här svarade inte någon ”Inte 
alls viktigt”. Det är 83 % av eleverna som anser att krig är viktigt eller mycket viktigt. Det 
som anses vara näst viktigast är geografiska upptäckter där 76 % av eleverna anser att det är 
viktigt eller mycket viktigt. På tredje plats kommer vetenskapliga upptäckter. 74 % menar att 
det är viktigt eller mycket viktigt. Efter vetenskapliga upptäckter anser eleverna att det är 
angeläget med historiska personer. Här menar 68 % att det är viktigt eller mycket viktigt och 
61 % anser att ”Människans inverkan på miljön” är viktigt eller mycket viktigt. Detta anser 
jag vara intressant då jag trodde att färre skulle svara ”krig”. Av erfarenhet vet jag att många 
elever är relativt ointresserade av krig, men detta kan vara ett utslag av ”viktighet” kontra 
intresse. Eleverna kanske anser att även om det inte är så intressant med krig så tycker de att 
det är viktigt.  I Långströms undersökning kom ”Min familjs historia” på första plats, 
”Äventyr och stora upptäckter” på andra plats och ”Krig och diktatorer” på tredje plats. Då 
jag inte har med den första kategorin och gjort om de två följande är det lite svårt att jämföra, 
men det är tydligt att svaren skiljer sig åt då ”Krig” klart och tydligt ligger på första plats i 
min undersökning. De tre områden som anses vara minst viktiga är religionshistoria där 52 % 
av eleverna anser att det är viktigt eller mycket viktigt och vardagsliv och utvecklingen av 
jordbruk, industri och handel där 50 % anser att det är viktigt eller mycket viktigt. Det är 47 
% av eleverna i Långströms undersökning som är intresserade av vardagslivet för vanliga 
människor, men endast 26 % är intresserade av utvecklingen av jordbruk, industri och 
handel.32

                                                 
32 Långström, 2001 
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2.3.2 Elever som har föräldrar med förgymnasial utbildning 
Totalt svarade 31 elever. 
 
 

Tabell 12. Ämnesområde. Elever som har föräldrar med förgymnasial utbildning.
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                   Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 
 
 
Det ämnesområde som dessa elever anser vara viktigast är krig. 78 % av eleverna anser att 
krig är viktigt eller mycket viktigt. Mellan de resterande åtta ämnesområdena är det en relativt 
jämn fallande skala. 64 % anser att historiska personer är viktigt eller mycket viktigt och 61 % 
menar att det är viktigt eller mycket viktigt med vetenskapliga upptäckter. Det är 55 % som 
anser att geografiska upptäckter är viktigt eller mycket viktigt och lika många tycker att de 
politiska systemens utveckling är viktigt eller mycket viktigt. Religionshistoria är det 52 % 
som tycker är viktigt eller mycket viktigt. 45 % av eleverna anser att människans inverkan på 
miljön är viktigt eller mycket viktig och de två ämnesområdena som anses vara minst 
betydelsefulla är vardagslivet och utvecklingen av jordbruk, industri och handel då det är 42 
% som anser att det är viktigt eller mycket viktigt. På den sistnämnda har inte någon elev 
svarat ”Mycket viktigt”. Detta stämmer inte helt med vad alla elever svarat då ”geografiska 
upptäckter” kom på andra plats. Här är det historiska personer som anses vara näst viktigast. 
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2.3.3 Elever som har föräldrar med gymnasial utbildning 
Vad anser då de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning. Totalt har 33 elever 
svarat på frågan. 
 
 

Tabell 13. Ämnesområde. Elever som har föräldrar med gymnasial utbildning.
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                   Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 
 
 
Geografiska upptäckter får några färre svar på ”Mycket viktigt” än vad krig och vetenskapliga 
upptäckter får, men totalt menar 82 % av eleverna att geografiska upptäckter är viktigt eller 
mycket viktigt. 75 % menar att krig är viktigt eller mycket viktigt och 72 % anser att 
vetenskapliga upptäckter är viktigt eller mycket viktigt.  Människans inverkan på miljön får 
några fler svar på ”Mycket viktigt” än vad historiska personer får, men totalt anser 60 % av 
eleverna att människans inverkan på miljön och historiska personer är viktigt eller mycket 
viktigt. I fallande skala anser 51 % av eleverna att vardagslivet, religionshistoria och 
utvecklingen av jordbruk, industri och handel är viktigt eller mycket viktigt. Det som anses 
vara minst betydelsefullt är de politiska systemens utveckling då 48 % menar att det är viktigt 
eller mycket viktigt. Här skiljer sig svaren från de elever som har lågutbildade föräldrar och 
”geografiska upptäckter” kommer på första plats. På andra plats kommer ”krig” och på tredje 
plats kommer ”Vetenskapliga upptäckter”. Varför svaren skiljer sig åt är svårt att svara på. 
Kanske är det bara en slump eller kan det bero på vad eleverna läst mest om i skolan? Kan det 
vara som med de geografiska områdena, att om skolan koncentrerat sig på att undervisa om 
geografiska upptäckter, krig och vetenskapliga upptäckter är det dessa områden som eleverna 
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som har föräldrar med gymnasial utbildning anser vara viktigast, medan de med lågutbildade 
mer fokuserar på det som de anser vara av intresse. 
 

2.3.4 Elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning 
Vad tycker då de elever som har högutbildade föräldrar? Skiljer de sig från de två övriga 
grupperna? Här är det totala antalet 33 stycken. 
 
 

Tabell 14. Ämnesområde. Elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning.
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                   Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 

 
 
 
Det område som eleverna anser vara mest betydande är krig. 97 % anser att de är viktigt eller 
mycket viktigt och som sagt så har inte någon svarat ”Inte alls viktigt” på detta område. 91 % 
menar att geografiska upptäckter är viktigt eller mycket viktigt. Det är 88 % som tycker att 
vetenskapliga upptäckter är viktigt eller mycket viktigt och inte heller här har någon svarat 
”Inte alls viktigt”. På politiska systems utveckling svarar 79 % att det är viktigt eller mycket 
viktigt och 0 % svarar att det inte alls är viktigt. 78 % anser att historiska personer är viktigt 
eller mycket viktigt och inte heller här svarar någon ”Inte alls viktigt”. 75 % anser att de är 
viktigt eller mycket viktigt med människans inverkan på miljön och också här har inte någon 
svarat att det inte alls är viktigt. De tre ämnesområden som eleverna tycker är minst väsentliga 
är vardagsliv och utvecklingen av jordbruk, industri och handel som 57 % anser är viktigt 
eller mycket viktigt. 54 % menar att religionshistoria är viktigt eller mycket viktigt. Precis 
som i gruppen med elever som ha lågutbildade föräldrar anser dessa elever att krig är 
viktigast. På andra plats kommer sedan ”geografiska upptäckter” och näst efter det 
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”vetenskapliga upptäckter”, vilket innebär att ”vetenskapliga upptäckter” kommer på tredje 
plats i alla elevgrupperna. Generellt kan sägas att ”krig”, ”geografiska upptäckter”, 
”vetenskapliga upptäckter” och ”historiska personer” är de fyra områden som anses vara 
viktigast. Detta stämmer relativt bra överens med Långströms undersökning, om ”min familjs 
historia” bortses.33

 

2.3.5 Fördelning mellan de olika svaren 
Här är fördelningen mellan de olika grupperna gällande de olika ämnesområdena. Det är totalt 
97 elever som svarat på frågorna. 
 
 

Tabell 15. Fördelning mellan svaren angående ämnesområde.
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                    Källa: Enkätundersökning av 103 gymnasieelevers inställning till historieämnet utförd i Västerås 2007. 
 
 
Fördelningen av svaren är följande för de elever som har lågutbildade föräldrar. 46 % har 
svarat ”Inte alls viktigt” eller ”Lite viktigt”.  54 % har svarat ”Viktigt” eller ”Mycket viktigt”. 
För de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning ser fördelningen ut som följer. 38 
% har svarat ”Inte alls viktigt” eller ”Lite viktigt” och 62 % har svarat ”Viktigt” eller ”Mycket 
viktigt”. Av de elever som har högutbildade är det 25 % som svarat ”Inte alls viktigt” eller 
”Lite viktigt”. ”Viktigt” eller ”Mycket viktigt” har 75 % svarat. 
 

                                                 
33 Långström, 2001 
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Här är det de elever som har lågutbildade föräldrar som har flest svar på ”Inte alls viktigt” och 
”Lite viktigt” och minst svar på ”Viktigt” och ”Mycket viktigt”. Mellan de elever som har 
lågutbildade föräldrar och de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning skiljer det 8 
% på svaren ”Viktigt” och ”Mycket viktigt”. Mellan de elever som har föräldrar med 
gymnasial utbildning och de med eftergymnasial utbildning skiljer det 13 %. Alltså skiljer det 
21 % på svaren ”Viktigt” och ”Mycket viktigt” mellan de elever som har lågutbildade 
föräldrar och de som har högutbildade föräldrar. Generellt så stämmer detta resultat överens 
med Youth- and history-undersökningen då den visar att de ungdomar som kommer från 
överklassen är mer intresserade av de olika ämnesområdena i stort, än vad medelklassen är, 
som i sin tur är mer intresserade än ungdomarna från underklassen.34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Angvik, (red.), 1997 
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3. Analys 
 
I denna del kommer jag att jämföra mina resultat med de resultat som Youth- and history-
undersökningen, Långström, Skolverket och Berggren och Johansson har kommit fram till.  
Jag kommer även att göra en analys utifrån Ekerwald, Frykman och Åberg.  
 

3.1 Elevers åsikter om tidsperioder 
 
Av mina resultat framgår tydligt att den tidsperiod som eleverna anser vara viktigast är 1945 
till idag då 87 % anser att den är viktig eller mycket viktig. Den tidsperiod som anses vara 
näst viktigast är 1800-1945 och här är det 82 % av eleverna som anser att den är viktigt eller 
mycket viktig. Detta resultat stämmer överens med Långströms då även hans undersökning 
visar att eleverna är mest intresserade av perioden 1945-2000. Jag vill dock påpeka att 
Långström undersöker elevernas intresse för historia och inte vad de anser vara viktigast. Jag 
anser emellertid att intresse och vad man anser vara viktigt oftast går hand i hand, men ibland 
kan man tycka att något är viktigt utan att för den delen vara intresserad av det. Långströms 
resultat visar att det är 65 % av eleverna som är ”mycket” eller ”väldigt mycket” intresserade 
av perioden 1945-2000. Skillnaden i procenten mellan min undersökning och Långströms kan 
vara ett utfall av skillnaden intresse kontra ”viktighet”. 54 % av eleverna i Långströms 
undersökning är intresserade av perioden 1800-1945. I min undersökning kommer antiken på 
tredje plats då 63 % anser att den är viktigt eller mycket viktig. Långströms undersökning 
visar att både antiken och medeltiden får 35 % av svaren ”mycket” och ”väldigt mycket” och 
här skiljer sig därmed resultaten åt.35 Medeltiden får i min undersökning 51 % av svaren 
”Viktigt” och ”Mycket viktigt”. I sin undersökning har Långström inte med perioderna 40 000 
f.kr. – 3000 f.kr. och 3000 f.kr. – 800 f.kr. och jag kan därför inte göra någon jämförelse. 
Dessa två perioder är de två som i min undersökning anses vara minst viktiga. Även 
Skolverkets undersökning visar att eleverna är mest intresserade av nutidshistoria.36 Youth- 
and history-undersökningens resultat påvisar att eleverna i Europa är mest intresserade av 
1945 till idag följt av 1800-1945 och Eriksson menar att de svenska elever som deltog i 
undersökningen anser att desto närmre vår egen tid historien kommer desto intressantare är 
det.37

 
Varför eleverna är mest intresserade av nutidshistoria kan ha flera orsaker. Skolverket menar 
att historieundervisningen ofta fokuserar på tiden fram till och med industrialiseringen och 
Långström anser att detta kan bero på att lärarna följer en kronologisk ordning och att det inte 
finns så mycket tid kvar till nutidshistorien. Att eleverna inte får tillfälle att läsa så mycket 
nutidshistoria kan bidra till det stora intresset för det. En annan orsak kan vara att det är lättare 
för eleverna att relatera till historien desto närmre den ligger deras egen tid. Detta anser både 
Eriksson och Skolverket.38 Jag anser att detta kan vara två möjliga orsaker. Av erfarenhet vet 
jag att elever oftast vill ha en koppling till verkligheten oavsett vilket ämne de läser och de är 
lättare att koppla nutidshistorien till verkligheten. Precis som Skolverket menar också jag att 
nutidshistorien är försummad i undervisningen och jag anser att det skulle vara bra om lärare 
kunde släppa taget om den kronologiska undervisningen. Då alla undersökningar tydligt pekar 

                                                 
35 Långström, 2001, s 67 
36 Skolverket, 2000, s 4   
37 Angvik, (red.), 1997, Vol A, s 71 f, Vol B, s 119 f., Eriksson, 1997, s 9 
38 Långström, 2001, s 68 f., Skolverket, 2000, s 5, Eriksson, 1997, s 9 
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på att eleverna är mest intresserade av nutidshistoria och tycker att det är viktigast borde vi 
lärare ta till oss det och anpassa undervisningen därefter. 
 
I min undersökning finns det inte någon större skillnad mellan de olika elevgrupperna utan 
alla tre grupper anser att perioderna 1800-1945 och 1945 till idag är de mest betydelsefulla. 
Dock tycker de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning att dessa två tidsperioder 
är lika viktiga, medan de elever som har lågutbildade föräldrar och de som har högutbildade 
föräldrar menar att 1945 till idag är litet viktigare än 1800-1945. De skillnader som finns är 
graden av ”viktighet”. Av de elever som har lågutbildade föräldrar menar 87 % att det är 
viktigt eller mycket viktigt, av de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning anser 81 
% att 1945 till idag är viktigt eller mycket viktigt och 91 % av de elever som har högutbildade 
föräldrar menar att denna period är viktig eller mycket viktig. I Youth- and history-
undersökningen är det dock underklassen som är de som är mest intresserade av perioden 
1945 till idag med ett medeltal på 3,74. Medelklassen är här den grupp som är minst 
intresserade med ett medel på 3,62 och överklassen kommer tätt efter på 3,63.39  
 
I min undersökning är det alltså de elever som har högutbildade föräldrar som tycker att 1945 
till idag är viktigast, medan det i Youth- and history-undersökningen är ungdomarna från 
underklassen som är mest intresserade. I båda undersökningarna är det medelklassen och de 
elever som har föräldrar med gymnasial utbildning som är minst intresserade av perioden 
1945 till idag. När det gäller perioden 1800-1945 så anser 71 % av eleverna som har 
lågutbildade föräldrar och 81 % av de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning att 
det är viktigt eller mycket viktigt. Det är 91 % av eleverna som har högutbildade föräldrar 
som menar att 1800-1945 är viktigt eller mycket viktigt. Här stämmer resultatet överens med 
Youth- and history-undersökningen då ungdomar från underklassen har ett medel på 3,19 och 
medelklassen 3,20 medan de från överklassen har ett medel på 3,34.40  
 
Varför resultaten går isär kan jag bara spekulera om. Kan det vara så att många av dem som 
räknas till underklassen är ungdomar som bor i de östra delarna av Europa? Om så är fallet 
kan det vara så att de är mer intresserade av perioden 1945 till idag då det har skett stora 
förändringar i dessa länder i och med kommunismens fall, medan de i västra Europa hade en 
omvälvande tid perioden 1800-1945. Självklart påverkades östra Europa av världskrigen, men 
de har varit med om många omstörtande händelser även efter världskrigen, medan det har 
varit relativt lugnt i västra Europa.  
 
 
3.2 Elevers åsikter om geografiska områden 
 
I min undersökning visade det sig att 94 % av alla elever anser att Europa är viktigt eller 
mycket viktigt och det är därmed det geografiska område som anses vara viktigast. Det är 
även det enda område som inte någon svarat ”Inte alls viktigt”. Långströms undersökning 
visar även den att eleverna är mest intresserade av Europa. I Långströms undersökning 
framgår att det område som eleverna är näst mest intresserade av är Sverige, vilket även det 
stämmer med min undersökning. 81 % har svarat att Sverige är viktigt eller mycket viktigt. 
Långström har i sin undersökning satt ihop Nord- Syd- och Mellanamerika till ett område och 
det är det område som kommer på tredje plats i hans undersökning, medan eleverna är mindre 
intresserade av Afrika och Australien. Jag valde att dela upp Nord- Syd- och Mellanamerika 

                                                 
39 Angvik, (red.), 1997, Vol A, s 71 f, Vol B, s 119 f. 
40 Ibid. 
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då historien ser väldigt olika ut i dessa områden och vi har olika relation till de olika 
områdena. I min undersökning kommer Asien på tredje plats med 55 % och på Nordamerika 
är det 52 % som svarat viktigt eller mycket viktigt. 49 % menar att Afrika är viktigt eller 
mycket viktigt och 43 % tycker att Syd- och Mellanamerika är viktigt eller mycket viktigt. 
Det område som anses vara minst viktigt är Australien/Oceanien där 32 % anser att det är 
viktigt eller mycket viktigt. I Youth- and history-undersökningen anser de svenska eleverna 
att det är det utomeuropeiska området som är det mest intressanta följt av Europa och 
Sverige.41  
 
Vad kan då skillnaderna bero på? Youth- and history-undersökningen gjordes våren 1995, 
vilket innebär att den gjordes samma år som Sverige blev medlem i EU. Jag menar att 
eleverna 1995 kände sig mer som ”svenskar” än som ”européer”. Vi i Sverige var ännu inte så 
delaktiga i Europa, vilket kan bidra till att eleverna var mindre intresserade av Europa än vad 
de är nu. EU-medlemskapet kan ha lett till att både lärare och elever började fokusera mer på 
Europas historia eftersom vi nu tillhörde Europa på ett annat sätt än tidigare. Det skiljer sig ju 
även mellan min och Långströms undersökning då Asien kom på tredje plats i min 
undersökning. Detta menar jag kan bero på att flera länder i Asien håller på att utvecklas till 
ekonomiska stormakter. Långströms undersökning gjordes år 2000 och sedan dess har t.ex. 
Indien och Kina gjort framsteg. Detta kan bidra till att lärare och elever förstår att Asien kan 
påverka oss i västvärlden mer och mer och det blir därmed viktigare att ha kunskap om dessa 
länder. Långströms undersökning visade att eleverna även var relativt intresserade av Nord- 
Syd- och Mellanamerika och i min undersökning är det 52 % som anser att Nordamerika var 
viktigt eller mycket viktigt. Intresset för Nordamerika anser jag beror på den amerikanska 
kulturen som inspirerat och inspirerar Sverige genom främst musik och film. Jag menar även 
att det finns ett intresse för Nordamerika då USA: s president och regering har mycket makt 
och stort inflytande i många delar av världen. 
 
Skillnaden mellan de tre elevgrupperna skiljer sig inte så mycket åt här heller. Alla tre 
grupperna anser att Europa är det viktigaste området och att Sverige är näst viktigast. 90 % av 
de elever som har lågutbildade föräldrar anser att Europa är viktigt eller mycket viktigt och 
lika många är det av de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning. 100 % av de 
elever som har högutbildade föräldrar anser att Europa är viktigt eller mycket viktigt. Även i 
Youth- and history-undersökningen är det överklassen som är mest intresserade av Europa 
med ett medeltal på 3,55. Medelklassen har ett medeltal på 3,29 och underklassen är minst 
intresserade av Europa med ett medel på 3,19.42   
 
När det gäller det område som kommer på tredje plats i min undersökning så skiljer det sig 
dock åt i de olika grupperna. De elever som har lågutbildade föräldrar anser att Nordamerika 
och Asien är lika viktiga då det är 58 % som menar att de är viktiga eller mycket viktiga. Av 
de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning är det 39 % som svarat att Asien är 
viktigt eller mycket viktigt och av de elever som har högutbildade föräldrar är det 69 % som 
menar att Asien är viktigt eller mycket viktigt. Som synes så skiljer det relativt mycket mellan 
hur viktigt eleverna anser att de olika områdena är. Att de elever som har högutbildade 
föräldrar anser att Asien är så pass viktigt kan bero på att de ser till den ekonomiska och 
framförallt tekniska utvecklingen som sker i dessa länder. De ser kanske dessa länder som 
potentiella länder att arbeta i eller med. Att de elever som har lågutbildade föräldrar tycker att 
Nordamerika är viktigare än Asien kan bero på att de inte ser Asien som en potentiell 
arbetsmarknad. Det kan även vara så att de konsumerar mycket kultur i form av film och 
                                                 
41 Långström, 2001, s 72, Eriksson, 1997, s 9 
42 Angvik, (red.), 1997, Vol B, s 143 f 
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musik som kommer från Nordamerika och att deras fritidsintressen påverkar valet. Även om 
de elever som har högutbildade föräldrar också tittar på film och lyssnar på musik från 
Nordamerika kanske deras strävan efter ett bra yrke går före deras fritidsintressen. Att de 
elever som har föräldrar med gymnasial utbildning har lägst antal svar i kategorierna 
”Viktigt” och ”Mycket viktigt” kan bero på flera saker. Erikson menar att skolan är anpassad 
efter medelklassbarnen.43 Av erfarenhet vet jag att mycket av historieundervisningen i skolan 
ofta fokuserar på Sverige och Europa. Kan detta bidra till att de eleverna som har föräldrar 
med gymnasial utbildning anser att dessa två områden är det som är viktigast. De elever som 
har lågutbildade föräldrar blir inte lika påverkade av skolans undervisning som eleverna som 
har föräldrar med gymnasial utbildning blir och de elever som har högutbildade föräldrar 
kanske lär sig hemifrån att andra delar av världen är viktiga. 
 

3.3 Elevers åsikter om ämnesområden inom historia 
 
Vilket ämnesområde är då viktigast enligt eleverna i min undersökning? 83 % anser att krig är 
viktigt eller mycket viktigt och inte någon av eleverna har svarat ”Inte alls viktigt”. Det 
område som eleverna anser vara näst viktigast är geografiska upptäckter där 76 % anser att det 
är viktigt eller mycket viktigt. På tredje plats kommer vetenskapliga upptäckter med 74 %. 
Långström har delat in historien i lite andra områden än vad jag har gjort (Se bilaga 1) och har 
till exempel med ”din familjs historia”, ”demokratins utveckling” och ”kungar, drottningar 
och andra berömda människor”. Enligt hans undersökning är eleverna mest intresserade av sin 
egen familjs historia där 66 % har svarat ”mycket” eller ”väldigt mycket” intresserad. Näst 
mest intresserade är eleverna av ”Äventyr och stora upptäckter” som kan jämföras med mina 
områden ”geografiska upptäckter” och ”vetenskapliga upptäckter”. På tredje plats kommer 
krig och diktatorer med 55 %.44 Att det skiljer sig åt mellan undersökningarna kan dels bero 
på att jag och Långström har delat in historien i olika områden, men jag anser att det främst 
beror på intresse kontra ”viktighet”. Eleverna är intresserade av sin familjs historia, men 
skulle man fråga dem om det är viktigt att lära sig om sin familjs historia skulle nog svaren se 
annorlunda ut. Att eleverna i min undersökning anser att krig är viktigast är inte konstigt, 
anser jag. Krig är något väldigt konkret och eleverna vet att det påverkar hela världen och hela 
historien. Dessutom torde det vara så att många som svarat att krig är viktigt eller mycket 
viktigt har andra världskriget i tankarna och anser att det är viktigt att lära sig om Hitler och 
förintelsen. De områden som eleverna i Långströms undersökning är näst mest intresserade av 
(Äventyr och stora upptäckter) och de två områden som eleverna i min undersökning anser 
vara näst mest viktiga (geografiska upptäckter och vetenskapliga upptäckter) stämmer bra 
överens. Jag anser att här är eleverna intresserade av de stora äventyr och upptäckter som 
gjorts, men de anser även att det är viktigt med dessa stora upptäckter då världen och historien 
förändrats mycket genom dem.  
 
De områden som anses vara minst viktigt i min undersökning är vardagslivet och 
utvecklingen av jordbruk, industri och handel. Här anser 50 % att det är viktigt eller mycket 
viktigt. Det är 47 % av eleverna i Långströms undersökning som är intresserade av 
vardagslivet för vanliga människor, men endast 26 % är intresserade av utvecklingen av 
jordbruk, industri och handel.45 Att eleverna inte tycker att utvecklingen av jordbruk, industri 
och handel är intressant anser jag inte vara anmärkningsvärt, men att eleverna i min 

                                                 
43 Erikson, “Lika möjligheter” i Åberg, (red.), 1992 
44 Långström, 2001, s 70 
45 Långström, 2001, s 70 
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undersökning menar att det inte är viktigt, kan vara värt att kommentera. Vad detta beror på 
kan jag bara spekulera om. Kanske har eleverna inte förstått kopplingen mellan detta område 
och den verklighet som vi lever i idag. Kan det bero på hur läraren/lärarna undervisat om 
detta? Eller kan det vara så att eleverna anser att detta område är tråkigt och att det ger utslag 
även för ”viktighet”?  
 
Hur ser det då ut i de tre elevgrupperna? 78 % av eleverna som har lågutbildade föräldrar 
anser att krig är viktigt eller mycket viktigt. 64 % anser att historiska personer är viktigt eller 
mycket viktigt och 61 % menar att det är viktigt eller mycket viktigt med vetenskapliga 
upptäckter. Av de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning är det 82 % som anser 
att geografiska upptäckter är viktigt eller mycket viktigt, medan 75 % tycker att krig är viktigt 
eller mycket viktigt. 72 % anser att vetenskapliga upptäckter är viktigt eller mycket viktigt.  
Av de elever som har högutbildade föräldrar är det 97 % som anser att krig är viktigt eller 
mycket viktigt och det som är näst viktigast är geografiska upptäckter då 91 % menar att är 
viktigt eller mycket viktigt. Det är 88 % av eleverna som tycker att vetenskapliga upptäckter 
är viktigt eller mycket viktigt. Här skiljer det sig åt mellan grupperna då de elever som har 
lågutbildade föräldrar och de som har högutbildade föräldrar tycker att krig är viktigast, 
medan de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning anser att geografiska upptäckter 
är viktigast. Det är bara de elever som har lågutbildade föräldrar som har historiska personer 
på någon av de tre första platserna. Annars är det krig, geografiska upptäckter och 
vetenskapliga upptäckter som anses vara de tre viktigaste områdena. Att ”historiska personer” 
totalt hamnar på fjärde plats beror troligen på att alla de tre förstnämnda områden starkt 
kopplas ihop med historiska personer, t.ex.: Andra världskriget – Hitler, geografiska 
upptäckter – Columbus. 
 
I Europa är eleverna mest intresserade av den egna familjens historia, men hur ser det ut i de 
områdena som eleverna i min undersökning tyckte var viktigast? I överklassen ligger 
medeltalet på 3,46 gällande krig och diktatorer. Medelklassen har ett medel på 3,27 och 
underklassen ett medel på 3,21. Detta stämmer inte med min undersökning då de elever som 
har föräldrar med gymnasial utbildning är de som är minst intresserade av krig. Däremot är 
det de elever som har högutbildade föräldrar som anser att krig är viktigast. När det kommer 
till äventyr och stora upptäckter är det svårare att jämföra eftersom jag har delat upp detta 
område i två, men här har ungdomarna från överklassen ett medeltal på 3,85, medelklassen 
ligger på 3, 75 och underklassen har ett medel på 3,67.46 Det går dock att avgöra att resultaten 
stämmer överens då elever som har högutbildade föräldrar anser att dessa områden är 
viktigare än vad eleverna som har föräldrar med gymnasial utbildning anser, vilka i sin tur 
tycker att det är viktigare än vad eleverna som har lågutbildade föräldrar tycker. Youth- and 
history-undersökningen stämmer bättre överens med Långströms undersökning än vad den 
gör med min, då både Långströms och Youth- and history-undersökningen visar att eleverna 
är mest intresserade av sin egen familjs historia. Som sagt anser jag dock detta vara ett utslag 
av intresse gentemot ”viktighet”. När jämförelsen görs mellan de olika elevgrupperna och de 
områden som eleverna i min undersökning anser vara viktigast stämmer resultaten relativt bra. 
Generellt kan ses att ungdomarna från överklassen är mer intresserade av de olika områdena 
och de elever som har högutbildade föräldrar tycker att de olika områdena är viktigare än vad 
de två andra elevgrupperna tycker. 
 

                                                 
46 Angvik, (red.), 1997, Vol B, s 127 f 
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3.4 Skillnader/likheter mellan de olika elevgrupperna 
 
När det gäller tidsperioder ansåg de tre grupperna att perioden 1945 till idag var den period 
som var viktigast och perioden 1800-1945 den som är näst viktigast. Skillnaden ligger i hur 
viktigt de olika grupperna anser att tidsperioderna är. Av de elever som har lågutbildade 
föräldrar svarade 52 % ”viktigt” eller ”mycket viktigt”. Av de elever som har föräldrar med 
gymnasial utbildning svarade 55 % ”viktigt” eller ”mycket viktigt” och 68 % av de elever 
som har högutbildade föräldrar svarade ”viktigt” eller ”mycket viktigt”. Detsamma gäller för 
ämnesområde. Där svarade 54 % av de elever som har lågutbildade föräldrar ”viktigt” eller 
”mycket viktigt”, 61 % av de elever som har föräldrar med gymnasial utbildning och 75 % av 
de elever som har högutbildade föräldrar. När det gäller geografiskt område ser det lite 
annorlunda ut. Då är det 58 % av de elever som har lågutbildade föräldrar som svarar 
”viktigt” eller ”mycket viktigt”, 48 % av de elever som har föräldrar med gymnasial 
utbildning och 69 % av de elever som har högutbildade föräldrar. Det är lätt att utläsa att de 
elever som har högutbildade föräldrar är de som i större utsträckning svarar ”viktigt” eller 
”mycket viktigt”. De elever som har föräldrar med gymnasial utbildning svarar även de oftare 
”viktigt” eller ”mycket viktigt” än vad de elever som har lågutbildade föräldrar gör.  
 
Berggren och Johansson gör i sin undersökning ett kunskapstest där eleverna får svara på 10 
frågor om historia och det framgår att de elever som har högutbildade föräldrar får bättre 
resultat än de elever som har lågutbildade föräldrar. Av dem som har åtta rätt är det 7 % som 
har lågutbildade föräldrar, 7 % har föräldrar med gymnasieutbildning och 21 % har 
högutbildade föräldrar, medan det är tvärtom med dem som har fyra rätt. Där har 20 % 
lågutbildade föräldrar, 13 % ha föräldrar med gymnasieutbildning och 7 % har högutbildade 
föräldrar.47 Det synes vara så att de elever som har högutbildade föräldrar anser att 
historieämnet överlag är viktigare än vad de med lågutbildade föräldrar tycker, medan de 
elever som har föräldrar med gymnasial utbildning hamnar i mitten. Desto lägre utbildning 
föräldrarna har desto mindre viktigt anser eleverna att historia är och desto sämre resultat får 
de på proven. Vad beror då detta på?  
 
Av egen erfarenhet kan jag säga att de elever som har högutbildade föräldrar ofta har större 
krav på sig hemifrån att få bra betyg, men jag anser att det även ligger andra saker bakom. 
Ekerwald menar att intelligensen är socialt betingad. Med det menar hon att de som har en 
hög utbildning får ett arbete som ställer högre kunskapskrav, vilket i sin tur avgör hur man 
uppfostrar sina barn. Detta påverkar barnens intelligens och hur de klarar sig i skolan, vilket i 
sin tur påverkar vilket yrke barnet får senare i livet. Ekerwald anser även att det är skillnad i 
hur medelklassmammor och arbetarklassmammor talar till sina barn. Medelklassmamman 
kallar Ekerwald för den instruktiva modern, vilket innebär att mamman har ett mer 
undervisande förhållningssätt till sitt barn. Mamman (eller för den delen pappan) är ofta 
inriktad på sådan kunskap som förkommer i skolan och intelligenstester.48 Erikson menar att 
skolan är anpassad efter medelklassbarnen och eftersom lärarna oftast kommer från 
medelklassen kan deras undervisning snarare öka avståndet mellan arbetarklassens barn och 
verksamheten i skolan. Frykman menar att de elever som har högutbildade föräldrar klarar sig 
bättre i skolan än de med lågutbildade föräldrar och oftast går vidare till högre studier. Detta 
innebär att det inte är de eleverna som har högutbildade föräldrar som behöver motiveras i 
skolan utan de som kommer från familjer med lägre utbildningsnivå. Frykman undrar hur 

                                                 
47 Berggren & Johansson, 2006, s 51 f. 
48 Ekerwald, 1983, s 33 f, 72 f. 
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skolan ska kunna hjälpa de elever som kommer från hem utan studievana.49 Min 
undersökning stämmer överens med vad dessa tre författare anser. De elever som har 
högutbildade föräldrar tycker att det är viktigare med historieundervisning än vad de eleverna 
som har lågutbildade föräldrar tycker. Vad kan jag då som lärare göra för att motverka detta? 
Hur ska lärare göra för att alla elever ska tycka att det är viktigt med historia? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Erikson, “Lika möjligheter” i Åberg, (red.), 1992, s 26, Frykman, 1998, s 39 f., 21 
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4. Diskussion 
 
I inledningen skrev jag att det i Lpf 94 går att läsa: ”Läraren skall se till att alla elever, oavsett 
kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 
och innehåll i undervisningen,”50. Trots detta så kan vi konstatera att de elever som har 
lågutbildade föräldrar generellt anser att historia är mindre viktigt och de får sämre resultat på 
prov än de elever som har högutbildade föräldrar.  Resultaten i Youth- and history-
undersökningen pekar också på att det är ungdomarna från överklassen som är mest 
intresserade av historia, följt av medelklassen och underklassen.51 Beror då detta på att de 
som har lågutbildade föräldrar eller kommer från underklassen är mindre intelligenta eller är 
det skolan som arbetar på fel sätt?  
 
Ekerwald anser som tidigare sagts att medelklassbarnen är intelligentare än de barn som 
kommer från arbetarfamiljer. Hon menar att föräldrarnas yrken påverkar uppfostran av barnen 
och att medelklassbarnen är bättre rustade för skolan.52 Frykman menar att skolan idag arbetar 
mycket med att eleverna ska hitta sin identitet, vilket leder till att eleverna förstärker sina 
roller som arbetar- medel- eller överklassungdom. Skolan cementerar de skillnader som redan 
finns mellan eleverna och detta leder till att färre elever som kommer från hem utan 
studievana läser vidare. Även Erikson menar att skolan påverkar klasskillnaderna negativt. 
Lärarna kommer oftast från medelklassen, vilket leder till att undervisningen bidrar till att 
förstärka de skillnader som redan finns mellan eleverna.53 Av erfarenhet menar jag att skolan 
i stor utsträckning är anpassad efter de elever som kommer från medelklassen eller 
överklassen. I skolan jobbas det mycket med teori och sällan arbetar man på ett mer praktiskt 
och konkret sätt, vilket även Skolverket bekräftar. De menar att det sällan förekommer till 
exempel fältarbeten eller intervjuer.54 Det torde vara så att de elever som har högutbildade 
föräldrar och föräldrar med gymnasial utbildning har bättre förutsättningar att klara sig bra i 
skolan då de får mer hjälp hemifrån och då föräldrarna har den kunskap som krävs för att 
hjälpa sina barn. Jag anser dock att det ligger på skolan att anpassa undervisningen på ett 
sådant sätt att skillnaderna mellan eleverna inte växer, utan snarare krymper. Ett exempel är 
när eleverna får läxor. De elever som har högutbildade föräldrar får troligtvis mer hjälp med 
sina läxor jämfört med de elever som har lågutbildade föräldrar. Detta bidrar till att de elever 
som har högutbildade föräldrar gynnas mer av läxorna. Det är viktigt att tänka igenom varför 
läxor ges till eleverna och om det kanske är möjligt att ta bort läxor. Hur inläsning till prov 
ska gå till borde också tänkas igenom så att de elever som inte har föräldrar som hjälper dem, 
på något sätt kan få hjälp med självstudierna. I Lpf 94 står det att eleverna, oavsett social 
bakgrund ska ha inflytande över t.ex. arbetssätt, men hur mycket lyssnar och anpassar lärarna 
arbetssättet och innehållet efter eleverna? Jag menar att det är dags för skolan och lärarna att 
ta sitt ansvar och ta elevernas vilja på allvar och inte bara köra på i gamla hjulspår. Detta 
förekommer säkert redan på flera ställen runt om i landet, men med tanke på att det 
fortfarande är de elever som har högutbildade föräldrar som klarar sig bäst i skolan och som 
oftare går vidare till högre studier kan vi konstatera att det finns ett fel i systemet. 
 
Min undersökning visar att de elever som har högutbildade föräldrar anser att historia är 
viktigare än de elever som har lågutbildade föräldrar. Youth- and history-undersökningen 
                                                 
50 Utbildningsdepartementet, Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, Stockholm, 1994, s 7 
51 Berggren och Johansson, 2006, s 52, Angvik, (red.), 1997, Vol B, s 120, 129, 144 
52 Ekerwald, 1983, s 33 f, 105 
53 Frykman, 1998, s 178, 180, Erikson, “Lika möjligheter” i Åberg, (red.), 1992, s 26 
54 Skolverket, 2000, s 13 
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pekar också på att det är de från överklassen som är mest intresserade av historia. Det kommer 
alltid att finnas elever som inte intresserar sig för historia, men hur ska vi göra för att den 
sociala bakgrunden inte ska spela in på intresset och ”viktigheten”? Vi har konstaterat att de 
flesta elever i min undersökning tycker att det är nutidshistorien från 1945 och framåt som är 
den viktigaste, men att det är den historien som, enligt skolverket, det ägnas minst tid till. 
Skolverket menar vidare att det flesta elever blir mer engagerade i historieundervisningen om 
den är verklighetsanknuten. Det är viktigt att undervisningen engagerar eleverna på ett 
personligt plan, vilket ofta väcker empati och förståelse hos eleverna. Ett sätt kan vara att 
bjuda in personer som själva varit med om händelsen man läser om, t.ex. en flykting från 
forna Jugoslavien eller en f.d. gulagfånge.55 Detta menar jag skulle gynna alla elever, speciellt 
de som har lågutbildade föräldrar. Om eleverna får utgå från en person eller en familj som de 
kan identifiera sig med är det troligare att de blir intresserade. Att få läsa historia ur den lilla 
människans perspektiv och få eleverna att känna ett personligt engagemang anser jag vara 
viktigt för att väcka elevernas nyfikenhet. Dock är det viktigt att tillgodose alla elevers behov 
och även tänka på de elever som är mer ”självgående”. Frykman menar att de elever som 
kommer från medelklassen redan är studiemotiverade och att det är viktigt att motivera de 
elever som inte är studiemotiverade.56

 
Skolverkets undersökning visar också att många elever vill att det ska tas upp mer 
kontroversiella ämnen i undervisningen. Till exempel så önskar eleverna mer undervisning 
om demokrati, livsfrågor, frihet, konflikter, samlevnad och samvetsfrågor, både i historisk tid 
och i nutid.57 Detta torde också leda till att eleverna blir mer engagerade och intresserade. Om 
eleverna känner att ett ämne är relevant för dem torde det leda till att de tycker att det ämnet 
är viktigt och om de anser att det är viktigt, vill de också lära sig mer. I min undersökning 
framkom det att de olika elevgrupperna i stort var överens om vilken tidsperiod, vilket 
geografiskt område och vilket ämnesområde som var viktigast att läsa om inom 
historieundervisningen. Skillnaden låg som sagt i graden av ”viktighet”. Att lösa problemen 
med skillnaden mellan de olika elevgrupperna är något som inte görs över en natt. Troligtvis 
behövs det insatser från flera håll i samhället. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett 
problem som genomsyrar hela samhället och att mycket handlar om attityder hos samhället i 
stort, hos föräldrar och elever. I många elevgrupper anses det vara fult att plugga och eleverna 
kan råka ut för allsköns smeknamn. Här anser jag att skolan kan göra en insats och arbeta med 
attityder genom till exempel diskussioner och värderingsövningar. Föräldrars attityder kan 
också vara ett problem då vissa föräldrar anser att det inte är så viktigt att deras barn presterar 
bra i skolan då de redan bestämt att de ska gå i farfars och pappas fotspår och bli 
bilmekaniker. En annan viktig dimension i diskussionen är att det är viktigt att komma ihåg 
att alla elever inte vill läsa vidare och är tillfredsställda med att gå ut gymnasiet med godkänt i 
betyg. I vårt samhälle ses det idag som lite fult att inte studera vidare och helst skulle alla bli 
akademiker, men jag menar att vi måste börja värdera alla praktiska yrken mer. En snickare 
eller bilmekaniker är lika viktig och värdefull som en läkare eller vd. 
 
Trots detta så kan det konstateras att det finns ett problem i skolan då de elever som har 
högutbildade föräldrar ofta gynnas. Några exempel som skulle hjälpa till att lösa problemen 
på individnivå kan vara mindre läxor eller någon form av läxhjälp, en bra dialog med 
föräldrar (även på gymnasiet) så att föräldrarna förstår vikten av att de hjälper sina barn, mer 
varierade undervisningsformer som t.ex. fältstudier, intervjuer, rollspel och 
värderingsövningar. Eleverna kan även göra radioprogram, dokumentärer eller varför inte ett 
                                                 
55 Skolverket, 2000, s 5, 7 
56 Frykman, 1998, s 39 
57 Skolverket, 2000, s 10 
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historiskt drama? Det är också viktigt att utgå från elevernas intressen och ta upp ämnen som 
engagerar eleverna. Jag anser att ett bra sätt är att ta upp ett problem i nutid som engagerar 
eleverna och sedan gå bakåt i tiden och titta på problemet ur ett historiskt perspektiv, t.ex. 
miljöproblem, jämställdhet eller rasism. Jag anser att det viktigaste för mig som blivande 
lärare är att komma ihåg att eleverna jag har kommer från olika familjer med olika bakgrund 
och att alla lär sig på olika sätt och tycker att olika saker är intressanta. Det är viktigt att se 
eleverna som individer och att lyssna till vad de känner och tycker. Om jag som lärare har 
detta i bakhuvudet hela tiden torde det vara enklare att möta elevernas olika behov. 
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5.1 Bilaga 1 
Långströms fråga om olika sorters historia hade en indelning som jag ansåg gick att misstolka 
och därför ändrade jag på några av alternativen. 
 
Långströms indelning                                      Mina ändringar 
 
Vardagslivet för vanliga människor                   Ingen ändring 
 
Kungar, drottningar och andra                           Ändring: Viktiga historiska personer (t.ex.  
berömda människor                                            kungar, vetenskapsmän och militära 
                                                                            ledare).  
 
Äventyr och stora upptäckter                             Ändring: Två områden: Geografiska   
                                                                            upptäckter och Vetenskapliga upptäckter. 
 
Krig och diktatorer                                            Ändring: Krig 
 
Demokratins utveckling                                    Ändring: Olika politiska systems utveckling 
                                                                           (t.ex. demokrati och kommunism) 
 
Människors inverkan på miljön                         Ingen ändring 
 
Utvecklingen av jordbruk, industri                    Ingen ändring 
och handel. 
 
 
 
Några alternativ togs bort. Dessa var: 
Fjärran länders kulturer, Nationers historia, Särskilda händelser (t.ex. bilens, kyrkors, 
musikens, sportens historia) och din familjs historia. De tre förstnämnda anser jag ingår i de 
andra områdena och din familjs historia anser jag vara orelevant i historieundervisningen på 
gymnasiet om den inte används som en inkörsport till andra historiska områden/händelser. 
 
Jag lade även till ett område, nämligen religionshistoria. Detta kan tyckas täckas in av de 
andra områdena, men jag anser att religioner påverkat historien i stor utsträckning, t.ex. 
korstågen.  
 
Långströms indelning av geografiska områden ansåg jag inte heller var helt lyckad och 
ändrade lite grann på dessa. Långström har i sin undersökning satt ihop Syd- Mellan och 
Nordamerika. Jag delade in Amerika i Syd- och Mellanamerika och Nordamerika då jag anser 
att dessa olika delar har väldigt skild historia och eleverna har olika inställning till dessa 
länder. 
 
När de gäller tidsperioderna började långström med antiken och jag lade då till perioderna 
40000 f.kr. – 3000 f.kr. och 3000 f.kr. – 800 f.kr. då jag anser att även dessa perioder är 
viktiga att läsa om. 
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5.2 Bilaga 2 
Sista frågan i enkäten gäller hur eleverna anser sig lära sig bäst. Denna fråga har jag dock valt 
att inte ta med i uppsatsen p.g.a. platsutrymme och relevans. Jag anser dock att det skulle vara 
intressant att forska om detta vid senare tillfälle. 
 
Enkätfrågor 
Frågorna handlar om vad DU tycker ska vara viktigt i historieundervisningen, inte vad ni 
fokuserar på i undervisningen nu.   
 
1. Vilken utbildning har förälder 1?    
     
    Endast grundskola (1-9)                  
  
    Gymnasiestudier                 
 
    Högskole/Universitetsstudier 
 
    Annan, nämligen: _______________________________________________________ 
 
    Vet inte  
 
 
2. Vilken utbildning har förälder 2? 
 
    Endast grundskola (1-9)                 
  
    Gymnasiestudier                   
  
    Högskole/Universitetsstudier 
 
    Annan, nämligen: _________________________________________________________ 
 
    Vet inte  
 
 
3. Hur viktiga tycker du att dessa tidsperioder ska vara i historieundervisningen? 
 
 

Inte alls 
viktig 

Lite 
viktig 

Viktig Mycket 
viktig 

Perioden 40 000 f.kr. – 3000 f.kr.     

Perioden 3000 f.kr – 800 f.kr.      
Antiken (800 f.kr. – 500 e.kr)     
Medeltiden (500 e.kr. – 1500 e.kr.)     
Perioden 1500 – 1800      
Perioden 1800 – 1945      
Perioden 1945 fram till idag     
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4. Hur viktiga tycker du att dessa geografiska områden ska vara i 
historieundervisningen? 
 
 

Inte alls 
viktig 

Lite 
viktig 

Viktig Mycket 
viktig 

Sverige     
Europa     
Nordamerika     
Syd- och Mellanamerika     
Afrika     
Asien     
Australien, Nya Zeeland och Oceanien     
 
 
 
5. Hur viktiga tycker du att dessa olika ämnesområden ska vara inom 
historieundervisningen? 
 
 

Inte alls 
viktigt 

Lite 
viktigt 

Viktigt Mycket 
viktigt 

Vardagslivet för vanliga människor     

Viktiga historiska personer (t.ex. 
kungar, vetenskapsmän och militära 
ledare) 

    

Stora geografiska upptäckter     

Stora vetenskapliga upptäckter     

Krig     

Olika politiska systems utveckling  
(t.ex. demokrati och kommunism) 

    

Människors inverkan på miljön     

Utvecklingen av jordbruk, industri och 
handel 

    

Religionshistoria 
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6. På vilket sätt tror du att du lär dig historia bäst? 
 
 

Inte alls Lite 
grann 

Ganska 
bra 

Bra Mycket 
bra 

Genom att läsa skolans lärobok eller 
andra faktaböcker om historia 

     

Genom att se historiska filmer      

Genom att se faktaprogram om historia 
på tv 

     

Genom att lyssna på när läraren berättar      

Genom att lyssna på när andra vuxna än 
läraren berättar 

     

Genom att delta i rollspel eller andra 
dramatiseringar 

     

Genom att besöka museer eller historiska 
platser 

     

Genom att skriva om historia, t.ex. svara 
på frågor eller skriva noveller 

     

 
 
 
Tack för din medverkan! 
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5.3 Bilaga 3 
Resultatet av enkäterna i siffror 
 

Tidsperioder Lågutbildade 31 st Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt 
Mycket 
viktigt 

     
40000 f.kr -3000 f.kr 9 19 3  
3000 f.kr - 800 f.kr. 7 18 6  
Antiken (800 f.kr. - 500 e.kr.) 1 9 19 2
Medeltiden (500 e.kr - 1500 e.kr) 1 15 14 1
1500 -1800   11 19 1
1800 -1945 1 8 15 7
1945 till idag 1 3 18 9
 9% 38% 43% 9%
     
Tidsperioder Medelutbildade 33 st     
     
40000 f.kr -3000 f.kr 12 16 2 3
3000 f.kr - 800 f.kr. 8 14 9 2
Antiken (800 f.kr. - 500 e.kr.) 2 10 12 9
Medeltiden (500 e.kr - 1500 e.kr)  16 15 2
1500 -1800   13 17 3
1800 -1945 1 5 14 13
1945 till idag  6 14 13
 10% 35% 36% 19%
     
Tidsperioder Högutbildade 33 st     
     
40000 f.kr -3000 f.kr 7 15 6 5
3000 f.kr - 800 f.kr. 1 17 9 6
Antiken (800 f.kr. - 500 e.kr.) 1 6 13 13
Medeltiden (500 e.kr - 1500 e.kr) 1 10 13 9
1500 -1800   11 12 10
1800 -1945  3 12 18
1945 till idag  3 8 22
 4% 28% 32% 36%
     
Tidsperioder alla. Totalt 97 st     
     
40000 f.kr -3000 f.kr 28 50 11 8
3000 f.kr - 800 f.kr. 16 49 24 8
Antiken (800 f.kr. - 500 e.kr.) 4 25 44 24
Medeltiden (500 e.kr - 1500 e.kr) 3 41 42 12
1500 -1800  0 35 48 14
1800 -1945 2 16 42 38
1945 till idag 1 12 40 45
     

 Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt 
Mycket 
viktigt 

     
Elever som har föräldrar med förgymnasial utbildn. 9% 38% 43% 9%
Elever som har föräldrar med gymnasial utbildn. 10% 35% 36% 19%
Elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildn. 4% 28% 32% 36%
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Geografiskt område. Lågutbildade 31 st Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt 
Mycket 
viktigt 

     
Sverige 1 3 16 11
Europa  3 14 14
Nordamerika 3 10 14 4
Syd- och Mellanamerika 5 14 11 1
Afrika 3 11 16 1
Asien 5 8 16 2
Australien/Oceanien 9 15 7  
 12% 29% 43% 15%
     
Geografiskt område. Medelutbildade 33 st     
     
Sverige 1 9 11 12
Europa  3 14 16
Nordamerika 1 20 9 3
Syd- och Mellanamerika 2 19 10 2
Afrika 3 19 6 5
Asien 2 18 9 4
Australien/Oceanien 5 20 7 1
 6% 47% 29% 19%
     
Geografiskt område. Högutbildade 33st     
     
Sverige 1 3 13 16
Europa   13 20
Nordamerika 1 11 16 5
Syd- och Mellanamerika 1 14 13 5
Afrika 1 12 15 5
Asien  10 16 7
Australien/Oceanien 4 13 11 5
 4% 27% 42% 27%
     
Geografiskt område. Totalt 97 st     
     
Sverige 3 15 40 39
Europa 0 6 41 50
Nordamerika 5 41 39 12
Syd- och Mellanamerika 8 47 34 8
Afrika 7 42 37 11
Asien 7 36 41 13
Australien/Oceanien 18 48 25 6
     
     

 Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt 
Mycket 
viktigt 

Elever som har föräldrar med förgymnasial utbildn. 12% 29% 43% 15%
Elever som har föräldrar med gymnasial utbildn. 6% 47% 29% 19%
Elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildn. 4% 27% 42% 27%
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Ämnesområde. Lågutbildade 31 st Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt 
     
Vardagsliv 6 12 12 1
Viktiga hi. Personer 2 9 15 5
Geografiska upptäckter 3 11 9 8
vetenskapliga upptäckter 2 10 11 8
Krig  7 12 12
Pol. systems utveckling 3 11 13 4
Msk inverkan på miljön 3 14 10 4
Utveckl. jordbr. ind. och handel 3 15 13  
Religionshistoria 2 13 12 4
 9% 37% 38% 16%
     
Ämnesområde. Medelutbildade 33 st     
     
Vardagsliv 2 14 11 6
Viktiga hi. Personer 3 10 14 6
Geografiska upptäckter 1 5 17 10
vetenskapliga upptäckter 1 8 12 12
Krig  8 13 12
Pol. systems utveckling 4 13 8 8
Msk inverkan på miljön 2 11 10 10
Utveckl. jordbr. ind. och handel 1 14 15 2
Religionshistoria 5 12 14 3
 6% 32% 38% 23%
     
Ämnesområde. Högutbildade 33 st     
     
Vardagsliv 3 11 12 7
Viktiga hi. Personer  7 16 10
Geografiska upptäckter 2 1 19 11
Vetenskapliga upptäckter  4 18 11
Krig  1 14 18
Pol. systems utveckling  7 19 7
Msk inverkan på miljön  8 14 11
Utveckl. jordbr. ind. och handel 1 13 15 4
Religionshistoria 3 12 10 8
 3% 22% 46% 29%
Ämnesområde. Totalt 97 st     
     
Vardagsliv 11 37 35 14
Viktiga hi. Personer 5 26 45 21
Geografiska upptäckter 6 17 45 29
Vetenskapliga upptäckter 3 22 41 31
Krig 0 16 39 42
Pol. systems utveckling 7 31 40 19
Msk inverkan på miljön 5 33 34 25
Utveckl. jordbr. ind. och handel 5 42 43 6
Religionshistoria 10 37 36 15
     
 Inte alls viktigt Lite viktigt Viktigt Mycket viktigt 
Elever som har föräldrar med förgymnasial utbildn. 9% 37% 38% 16%
Elever som har föräldrar med gymnasial utbildn. 6% 32% 38% 23%
Elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildn. 3% 22% 46% 29%
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