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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka elevers generella inställning till ämnet historia samt 
att se om några skillnader mellan könen i denna fråga finns. En sekundär intention med 
studien har varit att se om elevers inställning till ämnet är kopplad till föräldrars 
utbildningsnivå. För att utföra studien har en kvantitativ metod som grundar sig på en 
enkätundersökning använts. Totalt deltog 160 respondenter från samhällsvetenskapliga och 
naturvetenskapliga program från 3 olika skolor i Västerbottens inland i studien. Av dessa 160 
var 57 pojkar och resterande 103 var flickor. Rörande studiens teoretiska och praktiska 
uppbyggnad har en rad olika litterära verk samt tidigare forskning använts. Dessa har på ett 
tydligt sätt berört genus, historia samt forskningsmetod. Studiens resultat visar på en generell 
positiv inställning till ämnet historia från elevernas sida. En påtaglig skillnad mellan könen 
uppvisas även. Flickor är i större utsträckning mera positiv till ämnet än pojkar medan pojkar 
i större andel visar sig vara tydligare negativ. Inga tydliga skillnader rörande föräldrars 
utbildningsnivå och elevers inställning till ämnet kunde dock skönjas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
Denna studie har för egen del varit mycket intressant att jobba med. Jag vill tacka min 
handledare Mattias Strand som guidat mig under arbetets gång. Ett stort tack till alla de 
berörda skolor där undersökningen ägde rum samt alla de lärare som ställt upp med att 
tillhandahålla lektionstid för utdelning av enkäten. Tack även till alla de elever som frivilligt 
ställde upp i studien. Utan er alla hade studien aldrig gått att genomföra. 
 
 
 
Peter Bergfors 
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1. Inledning 
Historia är ett av mina två huvudämnen som jag skall undervisa i på gymnasienivå. Eftersom 
ämnet även är ett av de intressantaste jag har läst så föll det sig naturligt att även titta närmare 
på ämnet under examensarbetet. Historia har under en längre tid ej varit ett obligatoriskt ämne 
i gymnasieskolan och varit förunnade endast ett fåtal. Under senare tid har dock röster starkt 
propagerat för att återinföra ämnet som ett obligatoriskt undervisningsinslag på gymnasienivå. 
Den tidigare regeringen hade som mål att återinföra historia som ett kärnämne på 
gymnasienivå i och med införandet av en ny gymnasiereform 2007. Denna reform revs dock 
upp i samband med regeringsskiftet 2006. Dock har även den nuvarande regeringen som mål 
att ämnet skall bli obligatoriskt inom de närmsta åren. Våren 2008 kommer den utredning som 
skall ligga till grunden för den nya gymnasieskolan att presenteras och däribland även en 
bekräftelse på att historia blir ett kärnämne. Oavsett vilken regering som styr landet och vilka 
skillnader som finns i skolpolitiken så verkar det finnas en bred överenskommelse mellan de 
olika partierna gällande ämnet historia. Denna breda politiska samsyn i denna skolpolitiska 
fråga borgar för att ämnet inom en snar framtid med all säkerhet blir ett av många viktiga 
kärnämnen.  
 
Men vad tycker egentligen eleverna om ämnet historia? Uppskattar de ämnet eller är det något 
som de tycker sig klara sig utan och finner de ämnet viktigt? För att på ett bra och tydligt sätt 
kunna undervisa i ämnet finner jag att elevernas inställning till ämnet är viktigt att kartlägga 
och det är det som denna studie inriktar sig på. 
 

2. Syfte 
Mitt huvudsyfte med denna undersökning är att få en generell inblick i gymnasielevers attityd 
till ämnet historia i västerbottens inland. Förutom det primära syftet med att kartlägga den 
generella bilden av elevers inställning till ämnet så finns även ett sekundärt syfte. Utifrån ett 
genusperspektiv kommer även skillnader till inställning mellan pojkars och flickor att 
undersökas. Dessutom kommer studien att titta närmare på om föräldrarnas utbildningsnivå 
speglar elevernas intresse för ämnet. 
  

3. Frågeställningar 
De frågeställningar som kommer att beröras kan delas upp i två stycken. Den första 
frågeställningen måste ses som den primära frågan i studien och den andra frågan således den 
sekundära.  
 
Fråga nummer 1: Hur ser gymnasieelevers inställning till ämnet historia ut och finns det 
skillnader mellan pojkars och flickors inställning? 
 
Fråga nummer 2: Speglar föräldrarnas utbildningsnivå in på elevernas inställning till ämnet 
historia? 
 
De ovan nämnda frågeställningarna är de som arbetet kommer att försöka besvara och 
fokusera kring. 
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4. Hypotes 
Den hypotes jag arbetar utifrån går ut på att det finns skillnader mellan pojkar och flickor när 
det gäller deras inställning till ämnet. Historia är på många sätt uppbyggd kring stora män och 
stora händelser som satt sina avtryck på världen. Dessa händelser är också ofta förknippade 
med konflikter och krig. Så min hypotes är att pojkars intresse för historia är större och detta 
utifrån vad som ämnet berör. Denna hypotes är i viss mån grundad på ett genusperspektiv 
”som lyfter fram idéer och förställningar om manligt och kvinnligt” (Hedlin, 2006, sid. 43) 
 

5. Bakgrund 
Bakgrunden har för enkelhetens skull delats upp i fem separata delar för att på ett tydligt sätt 
redovisa de relevanta aspekterna från varje område.  
 

5.1. Tidigare forskning 
Det finns en stor mängd litteratur att tillgå som rör historia och genus. Mest finns emellertid 
helt klart om sådant som rör olika genusperspektiv. Detta ämne är brett och omfattar det 
mesta både inom och utanför skolans värld. När det gäller litteratur rörande skolämnet historia 
finns dock ett mera begränsat utbud att tillgå. Likväl är det utbud som finns tillräckligt för att 
bilda sig en nyanserad uppfattning i ämnet. Den tidigare forskningen inom de bägge 
områdena kommer att presenteras var för sig med historia först ut. Det är även bara de mest 
relevanta verken som kommer att redovisas under denna punkt. Likafullt har en ansenlig 
mängd med annan litteratur använts under arbetets gång förutom de som nedan kommer att 
redovisas. 
 
När det gäller ämnet historia i skolan så är det framförallt fem speciella böcker som urskiljer 
sig från den resterande litteraturen. En bok som behandlar historieämnet på ett bra sätt är 
boken Historievetenskap och historiedidaktik skriven av Göran Behre och Birgitta Odén. 
Detta verk behandlar hur historia som vetenskap har förändrats över tid med allt större klyftor 
mellan den verkliga forskningen och dess tillämpning. Frågor som berör huruvida själva 
grunden i historieutbildningen skall omvärderas för att på ett tydligare sätt kunna delges i 
skolundervisning tas här upp. I synnerhet är avsnittet som behandlar historieämnets uppgift i 
samhället synnerligen intressant.  
 
Ett annat verk som behandlar liknande aspekter kommer från Göteborgs universitet och heter 
Undervisning i historia i skolan - Något om historiedidaktikens teori och praktik av Bo 
Andersson, Sigward Casperson och Magnus Hermansson Adler. Denna bok är dock mera 
inriktad mot de didaktiska frågor och dilemman i själva undervisningssituationer. Allt från 
lokalhistoriska till världsomfattande aspekter diskuteras utifrån olika didaktiska perspektiv. 
Boken kanske framförallt vänder sig till lärarkandidater och lärare.  
 
Ett tredje verk som även det behandlar didaktiska frågor i ämnet historia är Historien är nu – 
En introduktion till historiedidaktiken av Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red.). Precis 
som titeln avslöjar så handlar det om en introduktion i ämnet och en mycket utförlig sådan. 
Detta verk är enligt min mening en mycket bra källa att tillfråga i allt som rör 
historieundervisningens olika aspekter. Speciellt två kapitel var av stort intresse och där togs 
historieundervisningens vara eller inte i skolan upp samt vad en bra historieutbildning 
egentligen är för något. Båda dessa ämnen redovisades även ur ett historiskt perspektiv vilket 
är relevant satt till det ämne som skall behandlas i denna undersökning.  
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Ytterliggare en studie som berör historieundervisningen från ett historiskt tidsperspektiv är 
Historien på gymnasiet – Undervisning och läroböcker 1820-1965 av Göran Andolf. Boken 
utgavs 1972 av historiska institutionen vid Uppsala universitet. Även om studien inte berör 
nutidsfrågor gällande historieundervisning så förmedlar boken ett mycket viktigt innehåll. 
Den medför att en bättre förståelse för ämnets historia vara eller inte vara i den senare tidens 
debatt i frågan. Även den mycket viktiga frågan rörande samhällets koppling till 
historieundervisningen diskuteras i detta verk. Även om det inte rör vår direkta nutid så delges 
ändock en värdefull insikt i frågan som är värdefull för bättre förståelse av nuet. 
 
Den sista boken som rör ämnet historia har även varit den värdefullaste för studiens 
genomförande. Den är skriven av Sture Långström vid Umeå universitet 2001 och heter 
Ungdomar tycker om historia och politik – en studie i pedagogiskt arbete.  Studien berör 
själva kärnan i det ämne som skall vidröras i uppsatsen. På ett mycket detaljerat och brett 
tillvägagångssätt beskrivs samhällsfrågor i skolan och ungdomars olika attityder gentemot 
dessa. Denna studie ger tillsammans med de ovan nämnda verken en relativt tydlig inblick i 
ämnet historia och dess relation till skolan. 
 
Eftersom fokus kommer att ligga på elevernas generella attityder till ämnet historia har ett 
mindre antal böcker rörande genus undersökts. En av de tre utvalda böcker som behandlar 
genusfrågor är även kopplad till ämnet historia vilket är värdefullt. Titeln är Genusperspektiv i 
historia – Metodövningar. Bakom boken står en rad namnkunniga personer bl.a. Magnus 
Perlestam (red.). Boken är en samling av olika metodövningar med fokus på hur man utifrån 
olika genusaspekter närmar sig källmaterial från olika perioder. Detta medför att en inblick i 
könens betydelse inom ämnet historia förmedlas på ett konkret sätt. 
 
En annan viktig bok är Jämställdhet – en del i skolans värdegrund av Maria Hedlin. Här 
berörs genusfrågorna utifrån skolans värdegrunder. Huvuddelen av boken berör dock 
genusforskning, genusperspektiv på utbildning samt åtgärder och projekt för att belysa dessa 
frågor. Även viktiga inslag på motstånd mot en jämställd skola förmedlas vilket medför att 
frågorna som här diskuteras belyses från olika vinklar. Boken kan i många avseenden 
betraktas som en introduktion till ämnet genus och vad jämställdhet i skolan handlar om. 
 
Det tredje och sista verket som berör genus är skriven av Ingegerd Tallberg Broman och heter 
Pedagogiskt arbete och kön – Med historiska och nutida exempel. Detta verk är även det en 
form av introduktion till genusaspekter och jämställdhet i skolan. Men här tas även det viktiga 
arbetet med genusperspektivet i lärarutbildningen upp genom att visa på olika föreställningar 
som går att omvärdera i dess linda. Tallberg Broman tar även upp könsuppdelningen i skolans 
värld både i nutid men även ur ett historiskt perspektiv. Boken kan till viss del ses som en 
fortsättning och breddning av Maria Hedlins bok. 
 
Förutom den litteratur i ämnet som ovan redovisats finns det ett flertal undersökningar och 
uppsatser i ämnet som är skrivna på universitetsnivå av lärarstudenter. Dessa berör på olika 
sätt elevernas relation till ämnet historia och har varit en viktig utgångspunkt när det gäller att 
kartlägga källor och litteratur till denna studie.  
 
Sammanfattningsvis kan man om ovan nämnd tidigare forskning säga att de på olika sätt 
berör kärnan i denna studie. Var för sig utgör de endast fragment av stora forskningsområden 
men tillsammans fyller de sin funktion väl. Utöver dessa böcker kommer en rad andra litterära 
verk att användas vid uppsatsens skrivande. Dock kommer tonvikten att ligga på den litteratur 
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som rör ämnet historia i skolan då detta är studiens huvudsyfte. Men eftersom studien även 
omfattar att jämföra pojkars och flickors inställning till ämnet kommer även en kort 
presentation rörande genus och jämställdhet i skolan att presenteras. 
 
 

5.2. Genus i skolan 
Jämställdheten mellan män och kvinnor har under historiens gång ständigt förändrats och 
diskuterats. Detta gäller även i skolans värld likväl som i resten av samhället. Uppdelningen 
mellan pojkar och flickor i skolan var något som började upphöra i början av 1900-talet i 
Sverige. Men redan i slutet av 1800-talet hade frågan om samundervisning väckts men stött på 
motstånd. Dock skulle de ekonomiska och praktiska fördelarna för samundervisning överväga 
nackdelarna vilket tillät en ökad integration mellan pojkar och flickor i skolan under 1900-
talet. (Richardson, 1999, sid.78). Men vad är egentligen jämställdhet? Detta sammanfattas 
genom att säga att ”jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män” (Hedlin, 
2006, sid. 11).  I dagens skola är även jämställdhet en del av ”skolans värdegrund” (Hedlin, 
2006, sid. 19) och har som uppgift att verka för just ” jämställdhet mellan kvinnor och män” 
(Lpf 94, sid. 3). Detta är ett stort steg mot en ökad jämställdhet som både Lpo 94 och Lpf 94 
bidrar till och att det är en tydlig indikation för ”att den svenska skolan har tagit en klar 
ställning för jämställdhet” (Tallberg Broman, 2002, sid. 169).  (Denna ökande strävan efter 
jämställdhet kan i mångt och mycket härledas till den genusforskning som bedrivs runt om i 
världen. Dock skall inte jämställdhetsforskning och genusforskning ses som en och samma 
sak utan två helt olika saker. Genusforskningen och dess resultat skall i stället bidra med ett 
”kunskapsunderlag för att förstå hur en förändring mot ökad jämställdhet är möjlig” (Hedlin, 
2006, sid. 42-43). Detta är ett mycket viktigt inslag i skolan då man genom denna forskning 
bättre kan möta elever utifrån deras utgångspunkt. Detta gäller även denna undersökning då 
pojkars och flickors resultat skall jämföras. När det gäller genus så har begreppet använts 
under slutet av 1900-talet för att ”markera den sociala relationen i kön” (Tallberg Broman, 
2002, sid. 25) och detta utifrån den synvinkeln att skillnader mellan män och kvinnor inte är 
av biologisk art utan konstruerade utifrån en social och historisk aspekt.   
 
Ibland talas det om ett genuskontrakt som i många fall styr relationen mellan män och kvinnor 
i vårt samhälle. Detta kontrakt eller mönster har sedan lång tid tillbaks ”bildats genom 
legitimering av staten, det vill säga lagstiftning, av traditioner, manlig organisering, 
vetenskaper” (Wikander, 1999, sid. 17). Detta kan sägas stämma och tecken på detta finns 
även i Lpf 94 där det står att grundläggande värden skall vara ”I överensstämmelse med den 
etik som förvaltats av kristen tradition” (Lpf 94, sid. 3). Kristen tradition kanske inte av alla 
ses som en garant för jämställdhet utan för något annat. Detta exempel tog jag endast upp för 
att visa på att allt går att tolka olika utifrån de värderingar och uppfattningar man har. Men det 
är ett tydligt exempel på vilka normer som finns när det gäller könsmönster. När det gäller 
gymnasieskolan så finns en mycket tydlig uppdelning mellan pojkar och flickor beroende på 
vilket program man väljer att läsa. Det naturliga hade varit att skolan blir mera könsintegrerad 
desto längre tid eleverna får tillbringa tillsammans men så är inte fallet. Jämfört med de 
tidigare skolstadierna så ”inom gymnasieskolan kan normerna bli ännu tydligare” Hedlin, 
2006, sid. 69). Detta är då en utveckling som går tvärt emot vad skolan aktivt skall jobba för. 
Skillnaderna mellan pojkars och flickors val av program kanske i många hänseenden styrs av 
dessa könsnormer men kanske det i många fall även bara handlar om intressen. Men är så 
dessa intressen enbart styrda av de ovan nämnda könskontraktet som sedan lång tid är 
förankrat i samhället? När vet man i en undersökning om det endast är elevernas äkta intresse 
som kommer fram utan att vara styrda av olika normer som kan härledas till olika 
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genusperspektiv. Eller skall man oavsett resultat utgå ifrån att dessa är styrda utifrån ett 
genusperspektiv och endast konstruerade av samhället. Genusperspektivet i historia visar i 
tidigare forskning på ”många likheter men också en del avgörande skillnader” (Långström, 
2001, sid.182) mellan pojkars och flickors uppfattning om ämnet.  
 
När det gäller undervisning i skolan så utgår alla från att de efter bäst förmåga skall behandla 
pojkar och flickor lika i alla lägen. Det står nämligen att läsa att det är lärarens uppgift att ”se 
till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga 
perspektiv” (Lpf 94, sid. 12). Men det är nog lika svårt att fullända som att behandla alla 
elever lika då mycket små och omedvetna handlingar uppfattas olika av alla. Man kan tycka 
att ”det säger sig självt att de maktförhållanden, ord, begrepp och språk signalerar om ibland 
kan vara abstrakta och omedvetna. Det hindrar inte att ordens signaler ändå kan vara strängt 
normerande.” (Perlestam(red.) 2001, sid. 19). Detta gäller i hög grad även pojkars och flickors 
undervisningssituationer i skolan. För att bättre kunna nå ut till enskilda elever och grupper så 
krävs att man har kunskap om deras förhållanden och attityder. Detta görs dock i stor 
utsträckning endast med egna föreställningar om respektive kön även om vi tror att vi besitter 
en nyanserad och rättvis bild. ”på ett medvetet plan uttalar sig de flesta ej göra eller vilja göra 
skillnad. Vi styrs dock mycket av våra föreställningar” (Tallberg Broman, 2002, sid. 31). 
Detta stämmer mycket väl då detta till stor del även gäller den hypotes denna studie arbetar 
utifrån. Dessa olikheter skapade genom olika normer kan även förstärkas genom att på fel sätt 
fokusera detta fenomen. Det ”har varit vanligt att man utgått från en indelning i pojkar och 
flickor” (Tallberg Broman, 2002, sid. 27) och på så sätt ytterliggare bidragit till att 
upprätthålla könsrollerna i olika sammanhang. På så sätt har våra undermedvetna 
föreställningar om manligt och kvinnligt ytterliggare förstärkts.  
 
Det ovan nämnda rörande genus i skolan måste endast ses som en mycket kort introduktion i 
ämnet. Detta är ett stort och komplext ämne som man kan redovisa och diskutera vidare kring 
i stor omfattning. Dock ligger inte fokus i denna studie på genus i första hand utan den 
generella bilden av elevers inställning till ämnet historia. Ändock bidrar det ovannämnda till 
en medvetenhet i ett sammansatt ämne som i stort sett är kopplat till allt arbete inom skolans 
värld.  

 

5.3. Historieämnets funktion 
Anledningen och vikten av att läsa historia har varierat över tid. Dock finns en bred och 
generell uppfattning om varför historia som ämne är bra och stimulerande för eleverna. Denna 
uppfattning har varit relativt likartad de senaste 30 åren utifrån den litteratur som valts för 
denna studie. ”syftet med studierna är att skänka eleverna ett historiemedvetande (samband då 
– nu – sedan), en insikt i den egna identiteten och en förståelse för andras” (Andersson, 
Casperson, Hermansson Adler, 2001, sid. 29) Detta är ett mycket viktigt område att behärska 
då kontakten med omvärlden blir allt mera intensiv och kulturutbytet med andra nationer 
ständigt pågår. Enligt professor Dick Harrison är historia ”en kungsväg till insikt i om 
människan i hennes roll som samhällsvarelse. Respekt för historia är därför detsamma som 
respekt för människan” (Karlsson, Zander,(red.) 2004, sid. 271) vilket visar på vilken 
samhällsnytta som ämnet bidrar till. Vikten verkar inte längre vara att komma ihåg datum och 
platser utan att man översiktligt skall lära sig det förflutna så att nutiden bättre förstås kan. 
Just förståelsen av samhället i stort och dess styrning är även något som går att uppnå genom 
att läsa historia. Eftersom ”samfunnet er eit system der tinga heng ihop. Vi kan aldri forandre 
barre éin ting. Difor er ei historie som viser korleis heile samfunnet heng i hop eit praktiskt 
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viktigt, kanske nodvendigt hjelpmiddel” (Behre/Odén, 1982, sid. 57. Dessa kopplingar mellan 
dåtid och nutid verkar vara ett återkommande inslag när vikten av ämnet historia diskuteras. 
Allt verkar på något sätt hänga ihop och det är detta som ämnet historia skall förmedla i 
skolan och ”eleven ska vara medveten om att historien är strängt orsaksbunden” (Hermansson 
Adler, 2004, sid. 48). Men eftersom att så stor fokus rörande historia och dess undervisning 
fokuserar på det moderna samhället med allt större kunskapsområden inom fältet så har även 
viktiga delar i ämnet urholkats. För genom att bredda ett ämnesområde så inriktas allt mindre 
tid på enskilda saker. Detta har i sin tur lett till att:  
 

historieundervisningen har därigenom allt mera blivit ett samhällets 
officiella självporträtt, och allt mindre kommit att uttrycka en enskild 
individs ställningstagande till mänsklighetens stora problem och 
personliga tolkning av dess erfarenheter 

                                                                                             (Andolf, 1972, sid. 294) 
 
Men oavsett bredden eller djupet på ämnet historia och varför det är viktigt så kan man skönja 
en röd tråd i det resonemang som samtliga av de ovan nämnda verken rörande historia har 
gemensamt. Ämnet historia är viktigt därför att det fyller en betydelsefull samhällsfunktion 
när det gäller att bilda ungdomen och rusta dem inför framtiden.  
 
 

5.4. Kärnämne eller inte 
Historia är för närvarande inte ett kärnämne utan ett så kallat karaktärsämne på gymnasienivå. 
Detta kommer dock inom de närmaste åren att ändras på om inget oväntat inträffar. Att 
historia i framtiden kommer att läsas av alla gymnasielever har med stor glädje mottagits av 
Sveriges alla historielärare som på sin hemsida säger att:  
 

Beslutet är synnerligen glädjande, eftersom det inte bara kan rätta till 
decenniers nedrustning av historieundervisningen utan dessutom för 
första gången i historien ge alla svenska gymnasister obligatorisk 
historieundervisning. Det ljusnar inte bara för historielärarna utan 
framför allt för kommande kullar av elever och därmed för 
bildningsvärdena i samhället.                                                                                                         
                                                                               (www.historielararnas.se) 
 

Att återkomsten för historia som ett av huvudämnena i gymnasieskolan är på många håll 
efterlängtat och var egentligen redan genom gymnasiereformen GY-07 ett faktum. I 
propositionen 2003/04:140 med namnet Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av 
gymnasieskolan som den dåvarande regeringen lade fram så var historia med som ett 
kärnämne med motiveringen att: 
 

I en föränderlig värld behöver alla goda kunskaper i historia oavsett 
vilken framtida yrkesverksamhet eller vilka studier eleven inriktar sig 
mot. Kärnämnena skall ge eleverna den gemensamma bas som behövs 
för att väl kunna följa och delta i samhällsdebatten, ha den kompetens 
som behövs på arbetsmarknaden och för vidare studier. I ett mångkul-
turellt samhälle som snabbt förändras är det allt tydigare att också 
kunskaper i historia behöver ingå i denna bas.  

                                                                                       (Prop. 2003/04:140, sid. 16) 

http://www.historielararnas.se
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Detta blev dock inte fallet då den nuvarande regeringen valde att inte genomföra 
gymnasiereformen GY-07. Detta beslut togs i oktober 2006 kort efter regeringsskiftet som ägt 
rum tidigare under hösten. I februari 2007 presentade så regeringen grunden för den nya 
gymnasieskolan GY-09. Utredningen om den nya gymnasieskolan skall vara färdig 31 mars 
2008 och den skall ”lämna förslag till en framtida struktur för gymnasieskolans studievägar.” 
(Dir.2007:8, sid. 1). År 2009 skall så den nya utarbetade läroplanen för gymnasieskolan vara 
färdig. I ett tilläggsdirektiv till den nya gymnasieutredningen den 25 oktober 2007 står det att: 
 

Utredaren ska alltså utgå från att svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska, matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap 
samt religionskunskap även i fortsättningen ska vara kärnämnen och 
att historia införs som nytt kärnämne.  

                                                                                                (Dir. 2007:143, sid. 2) 
 
Detta tolkas som att historia kommer att bli ett kärnämne för samtliga gymnasielever i den 
nya gymnasieskolan som är under utredning. Likväl tyder allt även på att ämnets fortlevnad 
som ett obligatorium i framtiden säkras genom enigheten rörande ämnet i både GY-07 samt 
GY-09. Historia kommer med stor sannolikhet att beröra alla elever på gymnasieskolan i 
framtiden. 
 
 

5.5. Historia A 
På gymnasiet är historia uppdelad i tre olika kurser/nivåer. Det är Historia A 100p, Historia B 
100p och slutligen Historia C 100p. Av dessa kurser kan man säga att A-kursen är ”som en 
historisk grundkurs och att B-kursen som en fördjupning” (Långström, 2001, sid. 39). C-
kursen däremot går i en liten annorlunda riktning och fokuserar mera på källor, källkritik, 
historiesyn osv. Den historiekurs som kommer att beskrivas närmare är endast historia A då 
det är den kurs studien i första hand berör samt att den även är obligatorisk på 
naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetarprogrammet.  
 
Historia A är precis som ovan nämndes utformad som en historisk grundkurs med en enorm 
bredd.  Kursen skall omfatta ”all historia från äldsta tid och fram till idag” (Karlsson/Zanders, 
2004, sid. 260-261) vilket bidrar till att det är mycket som skall genomgås under endast 100p 
vilket kursen omfattar. Man kan kort säga att allt från civilisationen i Mesopotamien till 
dagens historiska händelser skall delges eleverna under ca 80-100 timmar. Förutom 
grunddragen i historien skall de dessutom ha uppnått vissa mål efter avslutad kurs. Målen för 
Historia A är följande 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
 
Eleven skall 

• känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen  

• förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala 

historiska begrepp  
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• kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang 

bakom historiska förändringsprocesser 

• kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med 

insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet 

• kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt 

perspektiv 

• kunna formulera sina tankar i historiska frågor.  

                                                                                           (HI1201 - Historia A) 

Omfattningen av kursen samt de mål som skall uppnås under den tilldelade tiden bidrar till att 
ämnet ej kan undervisas fullt ut. Antingen kan man ytligt gå igenom allt och då missa djupet 
och förståelsen eller så kan man fördjupa sig i vissa områden och tider och då missa 
helhetsbilden och tidsperspektivet. (Karlsson/Zanders, 2004, sid. 262). Inget av dessa 
scenarion är dock önskvärda om ämnet skall förmedlas utifrån de mål och riktlinjer som finns. 
För även om målen dikterar att eleven skall känna till grundläggande drag i den historiska 
utvecklingen så är detta ingen garant för att eleven ser sammanhanget i utvecklingen. Just 
förståelsen för sammanhanget i historia är viktigare än detaljer då det oftast visar sig att 
”much of the detail of what they learn is forgotten by students as soon as they cease to study 
the subject at school” (Stradling, 2001, sid. 36). Denna kommentar pekar på att det är 
viktigare att delge eleverna en historisk översikt som de förstår än att fokusera på detaljer som 
de ofta glömmer bort och inte har någon nytta av. Dock kan man dra den slutsatsen att oavsett 
hur historia A presenteras för eleverna är det alltid något område som blir lidande. 
 
 

6. Metod 
Det är framför allt tre böcker som legat till grund för val av metod, enkäten, dispositionen och 
utförandet av denna studie. De tre böckerna är Jarl Backmans Rapporter och uppsatser, Jan 
Trosts Enkätboken samt Rolf Ejvegårds Vetenskaplig metod för projektarbeten. Även har 
viktiga upplysningar rörande studiens genomförande inhämtats från Ungdomar tycker om 
historia och politik skriven av Sture Långström.  
 
Den metod jag använt mig av för att utföra studien är av kvantitativ art med hjälp av 
enkätfrågor. Denna metod lämpar sig bäst då man är ute efter generella mönster i en utvald 
population. Kort kan man enligt Trost säga att ”om frågeställningarna gäller hur ofta, hur 
många eller hur vanligt, då skall man göra en kvantitativ studie” (Trost, 2007, sid. 23) vilket 
stämmer väl överens med denna studie då ”test, prov, enkäter och frågeformulär” (Backman, 
1998, sid.31) anses tillhöra den kvantitativa metodiken. Hade studiens inriktning varit att 
finna bakomliggande orsaker och ”att förstå eller hitta mönster så skall man göra en kvalitativ 
studie” (Trost, 2007, sid. 23). Utifrån svaren från enkäten görs sedan en komparation vilket är 
vanligt inom många vetenskaper enligt Ejvegård. (Ejvegård, 1998, sid.31). 
 
Även utförliga studier av en mängd litteratur rörande ämnet har undersökts. Dessa har 
införskaffats under studiens gång vartefter nya intressanta uppslag har visats sig. Information 
från Internet har även bearbetats och då främst från Skolverkets, regeringens och andra 
myndigheters hemsidor.  
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6.1. Avgränsning 
En mycket viktig men ej självvald avgränsning i denna studie är tiden vilken är 10 veckor. 
Dock styr tiden i sin tur många av de självvalda avgränsningarna. Dessa avgränsningar har 
gjorts utifrån att ”de skall i möjligaste mån vara naturliga, praktiska och förståeliga” 
(Ejvegård, 1998, sid. 24). Valet att utföra en kvantitativ studie utan stöd från en kvalitativ 
undersökning är en avgränsning som är gjord utifrån tidsaspekten. Antalet skolor som besökts 
under studien har begränsats till tre stycken gymnasieskolor i västerbottens inland. Tid och 
ekonomiska aspekter har omöjliggjort att ett större antal skolor från mera skilda geografiska 
områden undersökts. Urvalet av när det gäller till vilka som skall besvara enkäten gjordes 
utifrån de riktlinjer som Trost presenterar i Enkätboken. Då syftet med studien är att ta reda på 
elevers inställning till ämnet historia och ”för att kunna göra sådana uttalanden krävs först och 
främst att man har ett i statistisk mening representativt urval” (Trost, 2007, sid. 29). När det 
gäller vilka program som utvalts till att besvara enkäten har även detta begränsats till att 
endast gälla det samhällsvetenskapliga programmet samt det naturvetenskapliga programmet. 
Detta har gjorts utifrån det hänseendet att historia A är obligatoriskt för dessa program. Dock 
har inga avgränsningar gjorts rörande andelen flickor och pojkar som deltagit i studien och 
inte heller när det gäller deras programtillhörighet. Fokus har därför legat på elever som läser 
historia A obligatoriskt. 
 
 När det gäller antalet elever som tagits med i studien har avgränsningar gjorts på grund av 
olika faktorer. Studien omfattar totalt 160 elever vilket fastställdes i ett relativt tidigt skeende 
då information rörande skolornas elevunderlag undersökts. Genom att begränsa sig till ett 
visst antal undersökningsobjekt riskerar inte heller undersökningen att tidsmässigt haverera. 
Ett fast antal elever innebär även att man inte behöver utföra en bortfallsanalys då man kan 
sägas ha en ”mycket hög svarsfrekvens” (Trost, 2007, sid. 137). Även ekonomiska aspekter 
gällande resor till och från de olika skolorna vägde också in då beslutet togs. Att begränsa sitt 
urval utifrån dessa kriterier enligt Jan Trost ett faktum då ”det skulle helt enkelt bli allt för 
dyrt och komplicerat om man skulle skicka enkäter till några miljoner människor. Därför kan 
det vara klokt att göra ett urval…” (Trost, 2007, sid. 29). Trots dessa avgränsningar har ett 
brett underlag för studiens syfte kunnat återfinnas för att säkra ett så tydligt resultat som 
möjligt. 
 
 

6.2. Genomförande 
Efter att litteratur i ämnet studerats samt att enkäten var färdigställd och godkänd av 
handledaren påbörjades så själva undersökningen. En grov uppskattning av elevunderlaget i 
de tre berörda skolorna gjordes och antalet undersökningsobjekt fastslogs därefter till 160 
stycken. Kontakt togs med lärare i de berörda programmen i respektive skola med förfrågan 
om deltagande i studien. Efter klartecken från skolorna och dess lärare påbörjades så 
utdelningen av enkäterna till de berörda eleverna. Avstånd och tidsaspekter bidrog dock till att 
jag ej kunde närvara vid utdelningen av samtliga enkäter. Då min medverkan ej var möjlig 
ställde ansvarig lärare upp med att dela ut, instruera samt samla in enkäterna för studien. Detta 
var fallet i ca 25 % av enkäterna. Ansvarig lärare fick skriftliga instruktioner rörande enkäten, 
bakgrund och syfte.  
 
När jag personligen var närvarande vid utdelningen av enkäterna gavs en kort presentation av 
mig själv, vilket syfte enkäten hade och instruktioner hur enkäten skulle fyllas i. Eleverna 
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tillfrågades även om de ville ställa upp på att besvara enkäten. Alla tillfrågade ställde frivilligt 
upp. Efter att samtliga 160 enkäter utdelats, besvarats och insamlats påbörjades så 
sammanställningen av dessa vilket presenteras under punkt 8 i studien. 
 
 

7. Enkäten 
Enkätens utformning är inte utan vikt. Man kan säga att här ligger till viss del huvudpunkten i 
studiens resultat. Som komplement till vilka frågor som studiens syfte har att besvara har även 
Enkätboken av Jan Trost använts. Denna bok har i mångt och mycket utgjort grunden för hur 
enkäten utformats. Frågorna 1-7 har fem olika svarsalternativ och är numrerade 1-5. Dessa är 
värderade enligt följande: 1 = Stämmer helt. 2 = Stämmer till viss del. 3 = Neutral. 4 = 
Stämmer knappt. 5 = Stämmer inte alls. Siffran 1 motsvarar alltså det som bäst stämmer 
överens med elevens inställning och siffran 5 det som sämst motsvarar elevens inställning till 
ämnet historia.  
 
 

7.1. Inledande frågor 
Enkäten (se bilaga 1) inleds med att fastställa tre olika saker angående eleverna. Dock har inte 
de tre frågorna lika stort värde då egentligen bara två av dem direkt rör själva undersökningen 
och dess resultat.  
 
Den första frågan har som syfte att fastställa om eleven är av manligt eller av kvinnligt kön 
genom att ringa in vilket kön vederbörande tillhör. Man /Kvinna. Detta är även den viktigaste 
av de inledande frågorna då detta direkt kan kopplas till uppsatsens syfte. 

 
Den andra frågan som eleverna tillfrågats att besvara är vilket program de läser. Som tidigare 
nämnt under punkt 6 så har undersökningen begränsats till elever som läser ett 
naturvetenskapligt program eller ett samhällsvetenskapligt program. Eftersom uppsatsens 
syfte ej är att redovisa elevers skillnader mellan dessa bägge program så fyller den ingen 
direkt funktion. Dock har den medtagits för att på ett tillförlitligt sätt kunna redovisa hur 
många som deltagit i undersökningen från respektive program. Naturvetenskapsprogrammet 
/Samhällsvetenskapsprogrammet 
 
Den sista av de inledande frågorna finns med för att fastställa föräldrarnas utbildningsnivå till 
de elevers som deltagit i undersökningen. Denna fråga måste dock ses som underordnad till 
den första inledande frågan. Tre olika svarsalternativ tillhandahålls till frågan. Föräldrar med 
akademisk bakgrund:  Båda   /   En   /   Ingen. Dock kommer dessa ej att presenteras var för 
sig i resultatet. Svarsalternativen Båda / En kommer att räknas ihop och presenteras 
gemensamt som föräldrar med akademisk bakgrund och således kommer icke akademiska 
föräldrar att presenteras i sin helhet. (se punkt 8.8.) 
 
 

7.2. Fråga 1 - 7 
Fråga 1 (Ämnet historia är intressant?)och fråga 2 (Skulle du läsa historia även om det inte 
var obligatoriskt?) syfte är att på ett generellt sätt kartlägga vilken inställning eleven har till 
ämnet. Dessutom visar de bägge frågorna på skillnaden mellan intresse för ett obligatorium 
och ett icke-obligatorium  
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Fråga 3 (Är lektionstimmarna för få för att en bra förståelse i ämnet skall uppnås?) kan i viss 
mån kopplas samman med fråga 1 och 2 då den visar på en tidsaspekt kopplad till ämnets 
popularitet.  
 
Fråga 4 (Finner du historia som rör konflikter, kungar och andra stora händelser intressant?) 
tillsammans med fråga 5 (Finner du historia som rör vanliga människor och vardagsliv 
intressant?) syftar till att se vilken inriktning på ämnet historia eleverna föredrar. Dock är var 
fråga generaliseringar av olika områden men visar likväl påtagligt skillnaderna i respektive 
inriktning. 
 
Fråga 6 (Ämnet historia kommer att vara användbart för dig i framtiden) ändamål är att påvisa 
vilka värderingar eleverna har rörande egennyttan av ämnet historia. Denna fråga är av stor 
betydelse då detta visar på hur eleverna värderar historiska kunskaper för egen del.  
 
Fråga 7 (Historiska kunskaper fyller en viktig funktion för samhället) avsikt är att kartlägga 
elevers bild av historia som en viktig del i samhället i stort. Finner eleverna historia onödigt 
utifrån ett samhällsperspektiv eller fyller historia ett viktigt syfte.  
 
 

8. Resultat 
Resultatet från enkäten kommer att delas upp i var fråga för sig och presenteras i följd. Detta 
kommer att redovisas i punkt 8.1.-8.7. Under punkt 8.8. kommer resultatet som rör 
föräldrarnas utbildningsnivå och dess effekter på elevernas inställning till ämnet historia att 
delges. 
 
Totalt deltog 160 elever från tre olika skolor i västerbottens inland. Samtliga av dessa elever 
läste ett samhällsvetenskapligtprogram eller ett naturvetenskapligt program. Av dessa 160 
elever var 103 stycken flickor och 57 stycken pojkar. När det gäller det samhällsvetenskapliga 
programmet var det totala antalet 107 stycken elever varav 25 pojkar och 82 flickor. Från det 
naturvetenskapliga programmet var antalet elever 63 stycken varav 32 pojkar och 31 flickor.  
 
När det gäller redogörelsen av utbildningsnivån från hemmet redovisas här i inledningsskedet 
alla tre svarsalternativen från enkätens inledningsfråga. (se bilaga). Detta kommer dock inte 
att vara fallet under punkt 8.8. där en uppdelning mellan föräldrar med akademisk bakgrund 
och föräldrar utan akademisk bakgrund kommer att göras. Totalt hade 53 elever föräldrar som 
båda hade akademisk bakgrund. 48 stycken elever hade en förälder med akademisk bakgrund 
och 59 stycken elever saknade helt föräldrar med akademisk bakgrund.  
 
En sammanräkning av resultaten kommer även att göras. Detta kommer att utföras genom att 
svarsalternativ 1 och 2 räknas ihop och representerar en tendens. Liknande kommer att utföras 
med svarsalternativ 4 och 5. Genom att utgå ifrån svarsalternativ 3 som motsvarar neutral 
visar sammanräkningen av de ovan nämnda svarsalternativen antingen en positiv eller negativ 
trend gentemot den fråga/påstående som behandlas. 
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8.1. Resultat fråga 1 
                                                                                                                                           (fig. 1) 
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Vid den första överblicken av resultatet ser man en tydligare trend gällande den negativa 
inställningen till ämnet från pojkarnas sida jämfört med flickorna. Rörande svarsalternativ 4 
och 5 tycker 14 % av pojkarna att det Stämmer inte alls och 21,1 % av dem tycker att det 
stämmer knappt. Dock tycker endast 2,9 % av flickorna att det stämmer inte alls och 11,7 % 
tycker att det stämmer knappt.   Hela 35,1 % av pojkarna har en negativ bild av ämnet och 
tycker inte att ämnet är intressant medan samma siffra för flickor endast är 14,6 %.  
 
Totalt sett är flickorna mera positivt inställd gentemot ämnet och finner det intressant. Över 
hälften av flickorna, 55,4 % tycker att det stämmer helt eller stämmer till viss del. Dock skiljer 
sig inte pojkars och flickors intressen för historia åt nämnvärt då 50,8 % av pojkarna även 
finner ämnet intressant. Pojkar är även de som finner ämnet mest intressant då hela 21 % 
tycker att påståendet stämmer helt och för flickorna är motsvarande siffra 17,5%. Att 
påståendet stämmer till viss del tycker 37,9 % av flickorna medan 29,8 % av pojkarna har en 
liknande uppfattning.  
 
Flickor är även den grupp som ställer sig mest likgiltig inför ämnet. 30,1 % ställer sig inte 
positiv eller negativ till ämnet medan motsvarande siffra för pojkar är 14 % procent. Pojkar 
verkar i större utsträckning ha en åsikt om ämnet jämfört med flickor, om än en mera negativ 
sådan. 
 
Generellt sett så finner en majoritet av eleverna ämnet intressant då över 50 % av dem tycker 
att påståendet utfärdat stämmer helt och stämmer till viss del dock med en svag övervikt för 
flickorna. Mest negativa till ämnet är pojkar då 35,1 % av dem tycker att påståendet stämmer 
knappt eller stämmer inte alls motsvarar deras inställning.  
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8.2. Resultat fråga 2 
                                                                                                                                           (fig. 2) 
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På påståendet skulle du läsa historia även om det inte var obligatoriskt är fördelningen av 
svaren mera jämnt fördelad mellan könen jämfört med den föregående frågan/påståendet. 
Dock kan man även här skönja en mera utpräglad skepsis bland pojkar än man kan hos 
flickor.  
 
19,3 % av pojkarna tycker att påståendet inte stämmer alls motsvarar deras inställning medan 
8,7 % av flickorna håller med. 15,8 % av pojkarna tycker även att det stämmer knappt medan 
motsvarande siffra för flickor är 13,6 %. Totalt ger det 35,1 % av pojkarna som har en negativ 
inställning mot att läsa historia om det ej var obligatoriskt och 22, 3 % av flickorna 
instämmer. Pojkars skepsis mot att läsa ämnet frivilligt speglar väl deras inställning om 
huruvida ämnet är intressant i föregående fråga då även där 35,1 % ej fann ämnet intressant.  
 
Flickor är mera positiva till att läsa ämnet frivilligt överlag än vad pojkar är. Dock tyckte 
exakt 17,5 % av pojkarna och flickorna att påståendet stämmer helt med deras inställning. Att 
påståendet stämmer till viss del tyckte hela 34 % av flickorna resantedan endast 17,5 % av 
pojkarna delade deras inställning. Totalt är 51,5 % av flickorna positivt inställda till att läsa 
ämnet frivilligt medan motsvarande siffra för pojkarna är 35 %. Flickornas andel på denna 
fråga motsvarar ungefärligen deras inställning till ämnets intressegrad i fråga 1. Över hälften 
av dem finner ämnet intressant och skulle även läsa det frivilligt. Siffrorna är inte lika tydliga 
då det gäller pojkar då över hälften av dem fann ämnet intressant men endast 35 % av dem 
skulle läsa ämnet frivilligt.   
 
Relativt liknande stor andel av pojkar och flickor ställer sig neutrala till detta påstående och är 
likgiltiga inför att läsa ämnet frivilligt om det ej var obligatoriskt. 26,2 % av flickorna och 
29,8 % av pojkarna ställer sig neutrala. Flickornas neutralitet är liknande både för fråga 1 och 
2. Pojkar ställer sig dock dubbelt så neutrala till att läsa ämnet frivilligt jämfört med deras 
neutralitet huruvida ämnet är intressant på fråga 1.  
 



  

18   
 

8.3. Resultat fråga 3 
                                                                                                                                           (fig. 3) 

Är lektionstimmarna för få för att en bra förståelse i ämnet skall 
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På frågan är lektionstimmarna för få för att en bra förståelse i ämnet skall uppnås ställer sig 
över 40 % av både pojkarna och flickorna neutrala. Hela 47,4 % av flickorna tycker att det 
varken stämmer eller misstämmer enligt den givna frågan. Andelen med pojkar som 
instämmer är en aning lägre och stannar på 40,8 %. Detta kan endast tolkas som att de i stor 
grad är helt nöjda med de antal lektionstimmar som kursen erbjuder satt i relation till de mål 
som skall nås. 
 
Andelen av de tillfrågade som tycker att det stämmer helt är 4,8 % av flickorna och 15,8 % av 
pojkarna. Det är alltså en markant andel av pojkar som helt instämmer i att lektionstimmarna 
är för få för att fullgott tillgodose sig innehållet i ämnet. Betydligt likvärdigare är 
överensstämmandet bland eleverna när de tycker att det stämmer till viss del då 15,5 % av 
flickorna och 15,8 % av pojkarna ger sitt bifall till frågan. Totalt så tycker 31,6 % av pojkarna 
att lektionstimmarna är för få i ämnet och 20,3 % av flickorna. Behovet av fler lektionstimmar 
verkar överlag vara störst bland pojkar även om en ansenlig del av flickorna instämmer. 
 
När det gäller de som tycker att timmarna ger en tillfredställande grund att stå på är flickorna i 
klar majoritet. På frågan om lektionstimmarna är för få tycker 26,2 % av flickorna att det 
stämmer knappt och 12,6 % tycker att det stämmer inte alls. Bland pojkarna är motsvarande 
siffror att 15,8 % av dem tycker att det stämmer knappt och 5,3 % tycker att det stämmer inte 
alls.  Totalt instämmer 38,8 % av flickorna med att lektionstimmarna inte är för få och 21,1 % 
av pojkarna. 
 
Generellt sett tycker en större andel av pojkarna att lektionstimmarna är för få för att en bra 
förståelse i ämnet skall fås jämfört med vad flickorna tycker. Flickor däremot håller i större 
utsträckning med om att lektionstimmarna inte är för få. Generellt sett om man medräknar de 
som ställer sig neutrala måste den övervägande andelen anses positiva till det antal 
lektionstimmar som kursen tillhandahåller.  
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8.4. Resultat fråga 4 
                                                                                                                                           (fig. 4) 

Finner du historia som rör konflikter, kungar och andra stora 
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När det gäller intresset för historia som rör konflikter, kungar, och andra stora händelser 
verkar majoritet av de tillfrågade vara positivt inställda. 28,1 % av pojkarna tycker att det 
stämmer helt medan 18,4 % av flickorna instämmer. Dock tycker 32 % av flickorna att det 
stämmer till viss del medan 22,8 % av pojkarna har en liknande inställningen. Totalt så finner 
50,4 % av flickorna och 50,9 % av pojkarna historia rörande konflikter, kungar och andra 
stora händelser intressant.   
 
Överraskande är dock att den grupp som ställer sig mest negativ till denna historieinriktning 
är pojkar. 15,8 % av pojkarna tycker att det stämmer inte alls på den givna frågan. 
Motsvarande siffra för flickorna är blygsamma 7,8 %. Dubbelt så många pojkar i jämförelse 
med flickorna tycker inte att det stämmer inte alls. 12,3 % av pojkarna tycker även att det 
Stämmer knappt medan 16,5 % av flickorna instämmer. Pojkars negativa inställning till det 
ovan nämnda ämnet stämmer till viss del överens med den negativa inställningen till de 
påståenden/frågorna som presenterades i frågorna i 1 och 2.  
 
Mellan ca 20- och 25 % av de tillfrågade i båda grupperna ställer sig helt neutrala till den 
inriktning på historia som frågan gick ut på. Detta kan tolkas som att de är likgiltiga inför 
vilka ämnen som undervisningen berör.  
 
De olika delgivna svar från denna fråga kommer och bör sättas i relation till de svar som 
kommer att presenteras i fråga 5. Genom att så göra kommer en tydligare bild av elevernas 
intresse för olika ämnen inom historia bättre att kunna återges. 
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8.5. Resultat fråga 5 
                                                                                                                                           (fig. 5) 

Finner du historia som rör vanliga människor och vardagsliv 
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På frågan finner du historia som rör vanliga människor och vardagsliv intressant så återfinns 
den största likheten mellan eleverna när det gäller att förhålla sig neutral eller likgiltig. 33 % 
av flickorna och 33,3 % av pojkarna har ingen stark uppfattning på denna fråga.  
 
Men generellt skiljer sig elevernas åsikter rörande denna inriktning på historia åt stort. Endast 
8,9 % av de tillfrågade pojkarna finner att frågan stämmer helt med deras inställning medan 
hela 23,3 % av flickorna håller med. Flickor är i klar majoritet när det gäller att vara mest 
positiv till att beröra dessa ämnen i undervisningen. Även 28,1 % av flickorna tycker att det 
stämmer till viss del och 21,1 % av pojkarna instämmer. Totalt sett så finner 51,4 % av 
flickorna historia som rör vanliga människor och vardagsliv intressant medan 30 % av 
pojkarna delar den åsikten. Detta är en markant skillnad mot den inställning som pojkar hade 
gentemot historia som rör kungar, krig och konflikter i fråga 4. Flickor finner dock överlag 
båda ämnena relativt lika intressant utifrån de svar som återges i fråga 4.  
 
En klar övervägande del av pojkar finner denna inriktning av historia mera negativ än 
motsvarande andel flickor. 10,5 % av pojkarna tycker att frågan stämmer inte alls med deras 
inställning medan endast 2,9 % av flickorna tycker likadant. 26,3 % av pojkarna tycker även 
att det stämmer knappt och motsvarande siffra för flickorna är 12,6 %. Totalt så finner 36,8 % 
av pojkarna liknande historia mera negativ än positiv medan endast 15,5 % av flickorna 
instämmer. Detta visar på stora skillnader rörande inställning till historia som berör vardagsliv 
och vanliga människor. 
 
Det är tydligt att andelen som finner denna ämnesinriktning mest negativ är pojkar och detta 
gäller även för det ämne som behandlades i fråga 4. Oavsett vilken historisk inriktning som 
föreslås är pojkar de som är mest negativa medan flickors inställning överlag är positivt.  
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8.6. Resultat fråga 6 
                                                                                                                                           (fig. 6) 

Ämnet historia kommer att vara användbart för dig i framtiden
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När det gäller påståendet att ämnet historia kommer att vara användbart för dig i framtiden 
skiljer sig inställningen åt mellan pojkar och flickor ganska markant. Generellt sett så är 
pojkar mest negativt inställd till att ämnet kommer dem till gagn på något sätt i framtiden. 
Flickor är överlag mest positiva till att ämnet kommer att vara användbart på något sätt i 
framtiden. 
 
24,3 % av flickorna tycker att påståendet stämmer helt medan motsvarande siffra för pojkar 
rör sig om 7 %. Detta är en markant skillnad mellan pojkars och flickors inställning till hur de 
värderar ämnet för egen del och speglar kanske till viss del tidigare frågors resultat. Dock är 
skillnaden mellan könen inte lika markant rörande svarsalternativ 2 då 27,2 % av flickorna 
finner att påståendet stämmer till viss del och för pojkar är motsvarande siffra 29,8%. Totalt 
sett är 51,5 % av flickorna positivt inställd till att ämnet kommer att vara till nytta på något 
sätt i framtiden. Motsvarande siffra för pojkar är 36,8 % och visar på en påtaglig skillnad i 
inställning till påståendet. Flickor kan tydligare se den framtida nyttan av ämnet för egen del 
komparerat med pojkarna.  
 
Pojkar är den grupp som även tycker att påståendet stämmer sämst överens med deras egen 
inställning. 17,5 % av pojkarna tycker att påståendet stämmer inte alls bäst motsvarar deras 
inställning. 7,8 % av flickorna instämmer på detta svarsalternativ. Även 17,5 % av pojkarna 
finner att påståendet stämmer knappt och 10,7 % av flickorna instämmer. Totalt sett är 35 % 
av pojkarna negativt inställda till att ämnet kommer att vara dem till nytta i framtiden. 
Motsvarande siffra för flickorna är 18,5 %. Resultaten visar tydligt på att flickor har en 
generellt större förståelse för ämnets nytta i framtiden jämfört med pojkar. Pojkar är även 
betydligt tydligare negativ inställda till det ovan nämnda påståendet. 
 
När det gäller neutraliteten till påståendet bland eleverna så är dessa resultat relativt 
jämbördiga. 28,1 % av pojkarna och 30,1 % av flickorna har ingen direkt åsikt om ämnet 
kommer att vara dem till nytta eller ej i framtiden. Detta visar på att en ökad information 
rörande ämnets nytta måste påvisas tydligare för att motivera studierna i historia. 
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8.7. Resultat fråga 7 
                                                                                                                                           (fig. 7) 

Historiska kunskaper fyller en viktig funktion för samhället
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Påståendet att historiska kunskaper fyller en viktig funktion för samhället visar på relativt 
tydliga tendenser i positiv bemärkelse. Majoriteten av eleverna har en positiv inställning och 
förståelse för att historia fyller en viktig samhällsfunktion. Dock utmärker sig även pojkar i 
denna fråga genom att tydligt vara den grupp som visar minst förståelse för ämnets vikt ur ett 
samhällsperspektiv. 
 
Hela 43,7 % av flickorna finner att påståendet historiekunskaper fyller en viktig funktion för 
samhället stämmer helt medan motsvarande andel för pojkar är 35,1 %. En övervägande stor 
del av eleverna håller med om detta påstående. Både pojkar och flickor visar liknande 
inställning när det gäller att de tycker detta stämmer till viss del då båda grupperna står för 
17,5 % vardera. Totalt finner hela 61,2 % av flickorna att historiska kunskaper är viktiga för 
samhället och 52,6 % av pojkarna delar deras uppfattning.  
 
När det gäller elever som inte alls håller med om att påståendet är riktigt finner vi att 15,8 % 
av pojkarna tycker att detta inte stämmer alls medan 5,8 % av flickorna håller med. Pojkars 
uppfattning om samhällsnyttan med historia skiljer sig här markant åt från flickors. Dock 
uppvisar könen liknande andel rörande inställningen till påståendet då 12,3 % av pojkarna och 
11,7 % av flickorna finner att påståendet stämmer knappt. Totalt så har 28.1 % av pojkarna 
svårt att se någon samhällsfunktion för historiska kunskaper. Motsvarande siffra för flickorna 
är 17,5 %. Siffrorna visar tydligt att pojkar i betydligt mindre utsträckning än flickor är villiga 
att hålla med om ovan givna påståenden.  
 
Dock visar detta påstående på ett stort engagemang bland både pojkar och flickor då endast 
21,3 % av flickorna och 19,3 % av pojkarna ställer sig neutrala till frågan och inte står för 
någon direkt uppfattning. Detta är den lägsta gemensamma procentsats som uppvisats mellan 
könen i alla de ställda frågorna. Det tyder på att de flesta har någon sorts uppfattning rörande 
ämnets generella samhällsnytta. 
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8.8. Utbildningsnivå i hemmet 
Nedan presenteras en tabell sammanställda av elevernas svar på enkäten uppdelade mellan 
föräldrar med och föräldrar utan akademisk bakgrund. I denna jämförelse kommer endast 
fråga 1, 2, 6 och 7 att presenteras då dessa måste sägas utgöra grunden för elevers generella 
inställning till ämnet historia. Andelen finns redovisade i procent för varje fråga och dess 
svarsalternativ. Under varje svarsalternativ finns andelen presenterade först för elever vars 
föräldrar innehar akademisk bakgrund och sedan för elever vars föräldrar inte har akademisk 
bakgrund.  
 

Svarsalternativ 
 

                                          1                  2                    3                 4                5 
Fråga 1 20,8 / 15,2 33,7 / 37,3 21,8 / 28,8 17,8 /10,2 5,9 / 8,5 

Fråga 2 21,8 / 10,2 22,8 / 37,3 29,7 / 23,7 15,8 / 11,9 9,9 / 16,9 

Fråga 6 19,8 / 15,2 30,7 / 23,7 29,7 / 28,8 8,9 / 20,3 10,9 / 11,9 

Fråga 7 41,6 / 39 16,8 / 18,6 19,8 / 22 9,9 / 15,2 11,9 / 5,1 

 
                                                                                                                         
Utifrån ovan uppvisad tabell kan man inte direkt skönja några direkta och markanta skillnader 
att redovisa huruvida föräldrars utbildningsnivå påverkar elevens inställning till ämnet 
historia. Vissa små skillnader finns mellan grupperna i varje svarsalternativ men om man 
sammanräknar svarsalternativ 1 och 2 och jämför dem med en sammanräkning av 
svarsalternativen 4 och 5 visar det på ytterst små skillnader.  
 
På fråga 1 ämnet historia är intressant visar sammanräknat att 54, 5 % av eleverna med 
akademiska föräldrar har en positiv inställning till ämnet och 23,7 % en negativ inställning. 
Motsvarande siffra för elever som ej har akademiska föräldrar är 52,5 % positiva och 18,7 en 
mera negativ inställning. Detta är en försumbar skillnad som endast visar på att ingen skillnad 
mellan grupperna kan redovisas om än en viss övervägande del av elever med akademiska 
föräldrar tydligare är skeptisk till om ämnet är intressant jämfört med den andra gruppen. 
 
På fråga 2 om eleven Skulle du läsa historia även om det inte var obligatoriskt kan man 
sammanräknat se att 44,6 % av den akademiska falangen är positiv till frågan och 25,7 % är 
negativa till den. Motsvarande resultat för den icke akademiska gruppen är att 47,5 % är mera 
positiva till frågan medan 28,8 % är negativa till att frivilligt läsa historia. Återigen visar 
jämförelsen av resultaten på inga markanta skillnader då de sammanräknas även om vissa 
tendenser i valda svarsalternativ i enstaka fall kan skönjas. 
 
På fråga 6 om eleven tror att Ämnet historia kommer att vara användbart för dig i framtiden 
svarar 50,5 % från den akademiska gruppen att de är positiva till påståendet medan 19,8 % är 
negativa. Samma resultat från den icke akademiska gruppen är att 38,9 % är positiva till 
påståendet medan 32,2 % är mera negativa. På denna fråga kan man dock skönja vissa 
tydligare tendenser mellan grupperna. Överlag så tycker elever som har föräldrar med 
akademisk bakgrund i större utsträckning att de personligen kommer att ha nytta av ämnet 
historia i framtiden jämfört med elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund. 
Skillnaden är här ca 11,6 %. Även när det gäller hur negativ man är till ämnets nytta för egen 
del så finns skillnader. Hela 32,2 % av den ickeakademiska gruppen har svårt att se någon 
nytta av ämnet för egen del och är negativt inställd till det givna påståendet. Motsvarande 
siffra för den akademiska gruppen som är negativt inställd till påståendet är endast 19,8 %. 
Detta ger en skillnad mellan grupperna på 12,4 %. 



  

24   
 

 
På fråga 7 om att Historiska kunskaper fyller en viktig funktion för samhället så kan inte heller 
här några påtagliga skillnader mellan grupperna skönjas. Inom den akademiska gruppen 
finner man att hela 58,4 % av de tillfrågade är positivt inställda till påståendet medan 21,8 % 
av dem är negativt inställda. Ett mycket liknande resultat kan återfinnas hos den icke 
akademiska gruppen då hela 57,6 % av dem är positiva till påståendet medan 20,3 % av dem 
är negativa. Inga skillnader av vikt kan här urskiljas från resultaten förutom att inga skillnader 
mellan grupperna kan påvisas i någon större utsträckning. 
 
Utifrån jämförelsen mellan dessa 4 frågor mellan de berörda grupperna kan inga entydiga 
skillnader påvisas. Dock återfinns vissa variationer men inga som tydligt visar på några 
markanta skillnader. Det tydligaste resultatet från undersökningen är att inga skillnader kan 
skönjas i elevernas generella inställning till ämnet utifrån den utbildnings som återfinns i 
hemmet. 
 
 

9. Slutsatser/diskussion 
Syftet med studien var att kartlägga elevers generella inställning till ämnet historia i 
västerbottens inland. Titta på skillnader mellan pojkars och flickors allmänna uppfattning om 
ämnet samt om föräldrars utbildningsnivå inverkar på denna inställning. Ett relativt tydligt 
resultat från enkätfrågorna visar på att den generella inställningen till ämnet historia är god 
utifrån ett elevperspektiv. Även tydliga indikationer visar på att denna allmänna inställning till 
ämnet dock varierar mellan pojkar och flickor i de flesta fallen. Det verkar även inte gå att 
tyda några generella avvikelser mellan elevers inställning till ämnet historia utifrån 
utbildningsnivån i hemmet.  
 
Fråga 1 visar påtagligt att pojkar har tydligare åsikter än flickor gällande hur intressant de 
tycker historia är. Dock är deras åsikter spridda betydligt mera både vad gäller en negativ och 
positiv inställning till ämnet medan flickor i större utsträckning förhåller sig neutrala eller 
positiva gentemot ämnet. Totalt sett så är flickor mera positivt inställd till ämnet. Detta gäller 
även om pojkarna uppvisar nästan lika stor andel positiva till ämnet då de även är den grupp 
som är klart tydligast negativ enligt fig. 1. Varför att denna stora skillnad rörande den 
negativa inställningen till ämnet uppvisas är svårt att besvara. Dock är slutsatsen rörande 
fråga 1 tydlig. I stort sett är lika stor andel av pojkar och flickor positivt inställda till hur 
intressant de finner historia medan pojkar i betydligt större andel är negativt inställda till hur 
pass intressant historia är. 
 
Fråga 2 är i stor utsträckning kopplad till fråga 1 då den skall utvisa elevers generella 
inställning till ämnet. Även svaren från pojkar och flickor i denna fråga följer samma mönster 
som från fråga 1. Dock utgör flickor här en betydligt större grupp som förhåller sig positiv till 
att läsa ämnet frivilligt jämfört med pojkarna. Över hälften av flickorna är positivt inställda 
till detta medan endast drygt 1/3 av pojkarna delar deras uppfattning. Pojkar är även den 
grupp som till största del är negativ till att läsa ämnet frivilligt och utgör drygt en 1/3 medan 
andelen flickor som är negativt inställda endast utgör lite mera än 1/5. Även i denna fråga kan 
tydliga skillnader skönjas mellan könen. Flickor är i större utsträckning positiva till att läsa 
ämnet frivilligt än vad pojkar är samt att pojkar i större utsträckning är negativ till detsamma 
än vad flickor är. Detta speglar i vissa hänseenden de resultat som fråga 1 tillhandahöll och 
visar på en betydligt mer positiv inställning till ämnet från flickors håll. Pojkar är även i båda 
fallen tydligare negativ. 
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Fråga 3 som rör lektionstimmar ger egentligen inga tydliga resultat. Dock kan man även här 
skönja vissa skillnader mellan könen samt likheter. En stor andel från båda könen ställer sig 
neutrala till detta påstående vilket kan visa på att de inte riktigt vet vad det är de skall jämföra 
med. Med detta menar jag att de inte har en fullgod insikt i vad som skulle kunna uppnås med 
ett högre antal lektionstimmar respektive med ett lägre antal. Kan till viss del bero på otydliga 
mål i kursen som varierar från lärare till lärare. Man kan även tyda vissa skillnader i 
inställning till antalet lektionstimmar mellan könen. Andelen pojkar som tycker att 
lektionstimmarna är för få utgör nästan 1/3 av pojkarna totalt medan endast ca 1/5 av 
flickorna tycker likadant. 1/5 av pojkarna tycker dock att lektionstimmarna inte är för få och 
stödjer inte påståendet medan nästan 40 % av flickorna tycker likadant. Generellt sett kan man 
säga att flickor i större utsträckning är nöjda med antalet lektionstimmar jämfört med pojkar.  
 
Fråga 4 rör elevers inställning till en specifik ämnesinriktning av historia. Generellt sett skiljer 
sig inte elevernas intresse för denna ämnesinriktning åt mycket. Över 50 % av de båda 
grupperna ställer sig positiv till sådan historia medan drygt ¼ av dem ställer sig negativa. Vad 
som är intressant är att pojkar är tydligast positiva till inriktningen men även mest negativa. 
Den mest negativa andelen (svarsalternativ 5) motsvarar ungefärligen deras allmänna 
inställning till ämnet som förklaras i fråga 1 och 2. Men generellt sett så skiljer sig inte 
pojkars och flickors inställning till den ämnesinriktning som framlades i denna fråga. Detta 
borde även ha varit ett av de påståenden som pojkar visat sig mest positiva till utifrån de 
föreställningarna om ämnet och pojkar. Dock visar sig detta vara fel då könen uppvisar 
tydliga likheter i intresse samt ointresse för ämnesinriktningen.  
 
Fråga 5 visar dock på tydliga skillnader mellan könen rörande den fråga som skall behandlas. 
Denna fråga är även kopplad till fråga 4 då den har som syfte till att utröna elevers intresse 
gentemot olika historiska inriktningar. Rörande den historiska inriktning som här tas upp kan 
stora skillnader mellan könen ses. Andelen flickor som är positivt inställda till denna 
ämnesinriktning utgör över 50 % av dem totalt medan andelen pojkar som delar inställningen 
utgör under 1/3. När det gäller att inte instämma i att detta är ett intressant ämnesområde 
tycker över 1/3 av pojkarna att det stämmer medan endast drygt 15 % av flickorna delar den 
uppfattningen. Dock förhåller sig 1/3 av båda könen neutrala till frågan om ämnet. Oavsett 
vilken ämnesinriktning som erbjuds verkar flickor överlag vara mera positivt inställda än 
pojkarna. Pojkar är även generellt mera negativ till ämnesinriktningarna. Resultaten från fråga 
4 och 5 visar tydligt att så är fallet. Detta kan höra ihop med att flickor finner ämnet historia 
mera intressant än vad pojkar gör och att det i sin tur avspeglar respektive inställning till olika 
ämnesinriktningar. Fråga 5 visar dock tydligare på skillnader mellan könen än vad fråga 4 
gör. 
 
I fråga 6 fortsätter skillnaden mellan pojkar och flickor att visa sig genom liknande mönster 
från de tidigare frågorna. Hur användbart ämnet historia kommer att vara eleven i framtiden 
skiljer sig markant åt beroende på om den tillfrågade är pojke eller flicka. Över 50 % av 
fickorna anser att ämnet kommer att vara dem till nytta i framtiden medan den uppfattningen 
endast delas av ca 37 % av pojkarna. Den mest negativa gruppen till att ämnet skall vara dem 
till nytta utgörs av pojkar och består av 1/3 av de tillfrågade. Inte ens 1/5 av flickorna delar 
denna uppfattning.  
 
Fråga 7 som till viss del är kopplad samman med fråga 6 uppvisar samma tendens som fråga 6 
när det gäller svaren om än inte lika tydliga. En mera jämlik syn på frågans påstående kan här 
skönjas om än det finns tydliga skillnader. Flickor har en tydligare förståelse för 
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samhällsnyttan med ämnet än vad pojkar har. Även kan man urskilja samma genomgående 
trend rörande negativiteten från pojkarnas sida då de även här tydligare visar en negativare 
hållning till påståendet än flickor.  
 
Utifrån de 7 huvudfrågorna har även en jämförelse mellan utbildningsnivån i hemmet och 
elevernas generella inställning till ämnet gjorts. Här kan dock inga tydliga teckens urskiljas 
som kan peka på att föräldrarnas utbildningsnivå kan kopplas till elevernas inställning till 
ämnet historia. Ytterst små avvikelser mellan grupperna kan ses men de är allt för små och 
osammanhängande för att någon slutsats annan än att ingen koppling finns mellan 
utbildningsnivån i hemmet och den generella inställningen till ämnet. Dock är denna 
jämförelse endast en sekundär frågeställning och därför måste resultaten även bedömas 
därefter.  
 
Även om elevers inställning till ämnet historia utifrån de frågor/påståenden som har 
behandlats är relativt likartad så finns tydliga skillnader mellan könen. Flickor har 
sammanfattat en betydligt mera positiv inställning till ämnet historia än vad pojkar har i denna 
studie. Varför att skillnaden är så tydlig är svår att sia om då denna undersökning syfte var att 
kartlägga just elevers generella inställning till ämnet. Dock visar resultaten och speciellt en 
fråga på varför så kanske är fallet. Fråga 6 (se fig. 6) är nog den fråga som förklarar varför 
denna skillnad finns mellan könen. Flickor verkar i större utsträckning uppfatta ämnet 
användbart i framtiden vilket även kan vara orsaken till att de generellt har en mera positiv 
inställning till ämnet. För om man inte ser nyttan i varför ett ämne skall läsas kan det vara 
svårt för elever att motivera sig och finna intresse i det valda ämnet. Detta gäller nog alla 
skolämnen där eleverna inte har nyttan av varför ämnet skall läsas klar för sig. Att visa på 
nyttan med ett ämne är kanske det viktigaste man från skolans sida måste jobba bättre med då 
detta måste bidra till ökat intresse från alla i olika ämnen. Att informera och påvisa ämnets 
vikt och nyttan av ämnet kommer att bli än viktigare då de flesta signaler tyder på att historia 
blir kärnämne inom en överskådlig framtid. Att då ha så stor andel av elever som är av den 
inställningen att ämnet ej fyller någon funktion för framtiden är inte bra. Då är risken stor att 
historia bara blir ett ämne som skall läsas därför att det måste göras. Detta är ett scenario som 
varken gagnar elever eller lärare i ämnet. 
 
Sammanfattningsvis om resultatet kan sägas att inga tydliga kopplingar mellan föräldrars 
utbildningsnivå och elevers inställning till ämnet kan ses. Inställningen är relativt likvärdig 
oberoende av detta. Ytterliggare kan sägas att elevers generella inställning till ämnet är god 
och att flickor utmärker sig genom att ha en tydligare positiv inställning än vad pojkar har. 
Pojkar utmärker sig genom att uppvisa en tydligare negativ inställning än vad flickor gör. 
Även kan noteras att den hypotes som arbetas utifrån inte stämde överens med studiens 
resultat. Dock skall denna studie endast ses som en inledning i ämnet då dessa resultat kan 
vara starkt regionalt färgade 
 
 

10. Studiens tillförlitlighet 
Utifrån den metod som använts för denna undersökning så kan nog studien ses som relativt 
tillförlitlig. Detta gäller förstås att samma studie görs om i samma geografiska område, 
samma elevunderlag, samma utformning av enkäten och samma syfte och frågeställningar. 
Skulle till exempel ett annat geografiskt område undersökas kanske resultatet ej blir 
detsamma som i denna studie. Reliabiliteten som sådan kan vara svår att fullständigt uppfylla 
då vissa av kraven är att ”situationen skall vara likadan för alla, alla skall vara på samma goda 
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humör när de fyller i svaren på frågorna etc.” (Trost, 2007, sid. 64). Att alla var på lika bra 
humör när enkäten gjordes kan nog uteslutas. Detta är en faktor som i stort sett är omöjlig att 
uppfylla på ett bra sätt. Situationen var heller inte exakt lika för alla elever då undersökningen 
sträckte sig över flera klasser och skolor. Dock utfördes enkätundersökningarna dagtid i 
början av olika ämneslektioner. Ingen undersökning gjordes heller på natten då detta skulle ha 
varit en allt för ojämlik situation för de intervjuade personerna. Efter bästa förmåga och 
utifrån realistiska grundvalar har enkäten delats ut bland de berörda eleverna.  
 
En annan viktig faktor som tagits med i studiens uppbyggnad är kongruens. Med kongruens 
menas att ”man ställer ett antal frågor om ungefär samma företeelse för att kunna få med alla 
dess nyanser” (Trost, 2007, sid. 64). Detta är även ett kriterium som de berörda enkätfrågorna 
uppfyller väl enligt vedertagen praxis. Dock finns alltid variationer och nyanser av de utvalda 
frågorna som går att vidareutveckla i andra sammanhang. Men sammantaget rörande denna 
studie så är målen rörande kongruens uppfyllda. En annan viktig sak som rör frågorna är att 
språket är enkelt, tydligt och generellt lätta att förstå. Detta är även något som enkäten är. 
Enligt Trost så säger han att ”om jag använder mig av negationer, krångliga ord eller 
ordvändningar i en fråga så är det inte alls osannolikt att en hel del av dem som svarar 
missuppfattar frågan, och då får jag en ganska låg grad av reliabilitet” (Trost, 2007, sid. 65) 
och hög reliabilitet om motsatsen uppfylls. En fråga som dock ett antal elever frågade om 
rörde föräldrarnas utbildnings nivå. De hade problem med att förstå ordet akademisk vilket de 
även frågade om. Detta var dock den enda delen av enkäten som elever hade återkommande 
problem med att förstå på egen hand. Eftersom bara en fråga i sammanhanget var otydlig, 
dessutom en av mer sekundär art, borde inte undersökningens reliabilitet nämnvärt 
undermineras.  
 
Validiteten rörande undersökningen är en annan aspekt att resonera kring. ”traditionellt menar 
man med validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att 
mäta” (Trost, 2007, sid. 65). Enkäten och dess frågor kan här jämföras med instrumentet och 
frågan som ovan nämns. Eftersom det är en kvantitativ studie fyller enkäten väl sin funktion 
som instrument. Det hade varit svårt att utföra en kvalitativ studie med 160 elever som 
underlag. Enkäten i relation till de frågor som enkäten består av fyller tillsammans i hög grad 
det som är avsett att mäta. Frågorna i enkäten bedöms utifrån studiens syfte vara acceptabla 
och därmed validiteten av undersökningen.  
 
Denna studie har precis som alla studier vissa mätproblem då ”forskare är väl medvetna om 
att alla undersökningar har mätproblem” (Långström, 2001, sid. 11). Det bästa sättet att 
optimera en studies tillförlitlighet är att följa vedertagen praxis. Då detta är en kvantitativ 
studie har förfarandesättet för en sådan använts vilket på så sätt minimerat, i största möjliga 
mån, att tillförlitligheten blir låg. Den kvantitativa metoden symboliseras till viss del av att 
enkäter och siffror används för att förverkliga en studie. ”men ändå, siffror bör alltid användas 
med försiktighet. Det finns en risk att siffror ger en falsk säkerhet – siffror kan blända sikten 
och försvåra klarsynen – och följden av detta kan bli en viss övertro som leder till alltför 
starka slutsatser” (Långström, 2001, sid. 16). Men sammantaget så torde studien i sin helhet 
uppfylla vad som krävs både för reliabilitet och också validitet. 
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11. Sammanfattning 
Huvudsyftet med denna uppsats var att undersöka elevers generella inställning till ämnet 
historia och om det finns några skillnader mellan könen i inställning. Som sekundär fråga har 
huruvida föräldrarnas utbildningsnivå inverkar på elevernas inställning till ämnet undersökts. 
Dessa frågor är intressanta att veta mera omkring då ämnet historia verkar bli ett av de 
kärnämnen som läses på gymnasiet inom en snar framtid. Resultaten kan även hjälpa för att 
på ett bättre sätt undervisa i ämnet då elevers inställning generellt är dokumenterade. 
 
 Ett stort antal verk har skrivits om både historia i skolan samt olika genus och 
jämställdhetsfrågor. Dessa behandlar var för sig historia och genus och bidrar till en tydlig 
bild av ämnena. Verk rörande genus visar på ämnets uppkomst under en längre tid samt de 
frågor som behandlas för att bättre förstå manligt och kvinnligt i skolans värld. Litteratur 
rörande historia behandlar ämnets vikt och funktion i skola och samhälle. Verken visar tydligt 
på att historia är viktigt om man skall kunna förstå sin samtid tillfredställande.  
 
Ämnet historia är för närvarande inte en obligatorisk kurs på gymnasiet. Likväl skulle historia 
bli ett kärnämne genom GY-07 vilket emellertid uteblev. Indikationer tyder dock på att GY-
09 kommer att bidra till att ämnet dock blir kärnämne inom en snar framtid. Historia är 
uppdelad i tre olika kurser, A, B och C. A-kursen som är obligatorisk för 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga program är på 100p vilket motsvarar ca 80-100 
lektionstimmar. Kursen kan ses som en grundkurs i historia och skall behandla allt från tidig 
civilisation till nutid. Till kursen hör även specifika mål som eleven skall uppnå vid kursens 
slut. Dessa kan i relation till det fåtal lektionstimmar vara svåra att uppnå på ett entydigt sätt. 
 
För att utföra studien har en kvantitativ metod använts. Enkäter har använts för att samla in 
information rörande elevers inställning till ämnet. Litteratur om metod och enkäter har 
använts för att bästa möjliga resultat skall uppnås. Avgränsningar av studien har även gjorts 
genom att endast titta på samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga program. Antalet 
elever har även fastsällts till 160 stycken från tre stycken gymnasieskolor i västerbottens 
inland. Genomförandet av studien har gjorts genom kontakt med berörda lärare på skolorna 
samt personlig utdelning av merparten av enkäterna där detta varit möjligt. Om personlig 
närvaro ej varit möjlig har ansvarig lärare efter instruktioner delat ut och insamlat enkäterna. 
 
Enkäten är uppdelad i två delar med tre inledande frågor som skall fastställa kön, program 
samt utbildningsnivå i hemmet. Därefter följer 7 generella frågor/påståenden som eleverna 
skall besvara så sanningsenligt det bara går. 5 svarsalternativ graderade från 1 till 5 finns 
angivna. Dessa är graderade så att 1 stämmer bäst överens med elevens inställning och 5 
stämmer sämst överens. Frågorna behandlar elevers intresse för historia, läsa frivilligt, antalet 
lektionstimmar, ämnesinriktningar av ämnet, deras egennytta av ämnet samt samhällsnyttan.  
 
Totalt deltog 160 elever från tre olika skolor i västerbottens inland. Samtliga av dessa elever 
läste ett samhällsvetenskapligt program eller ett naturvetenskapligt program. Av dessa 160 
elever var 103 stycken flickor och 57 stycken pojkar. När det gäller det samhällsvetenskapliga 
programmet var det totala antalet 107 stycken elever varav 25 pojkar och 82 flickor. Från det 
naturvetenskapliga programmet var antalet elever 63 stycken varav 32 pojkar och 31 flickor. 
Totalt hade 53 elever föräldrar som båda hade akademisk bakgrund. 48 stycken elever hade en 
förälder med akademisk bakgrund och 59 stycken elever saknade helt någon förälder med 
akademisk bakgrund. 
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Resultatet av studien visar att elevernas inställning till ämnet är relativt god. Dock finns 
betydliga skillnader mellan pojkars och flickors allmänna inställning till enkätens frågor. Den 
andel av flickor som generellt är mera positivt inställd till ämnet är större än motsvarande 
andel av pojkar. Pojkar utgör även en större andel gällande en negativ inställning till ämnet i 
jämförelse med andelen flickor. Det framkommer även att ingen skillnad till elevernas 
generella inställning till ämnet kan skönjas utifrån föräldrarnas utbildningsnivå. 
Sammanfattningsvis kan man säga att flickor i högre grad är mera positivt inställd till ämnet 
historia och att pojkar påvisar en tydligare negativ inställning till ämnet.  
 
Denna studie skall dock endast ses som en generell undersökning av ett specifikt geografiskt 
område under en given tid. För att utförligare kartlägga elevers inställning till ämnet måste 
den geografiska avgränsningen vidgas samt att ett urval av gymnasiets samtliga program görs. 
Dock tillhandahåller studien viktiga indikationer på elevers inställning till ämnet i den 
studerade regionen. 
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13. Bilaga 
Ringa in de svarsalternativ som stämmer överens med dig 
 

• Man   /   Kvinna 
 
• Naturvetenskapsprogrammet   /   Samhällsvetenskapsprogrammet 

 
• Föräldrar med akademisk bakgrund 

 
Båda   /   En   /   Ingen 
 

 
Nedan finner du frågor/påståenden rörande ämnet historia samt 5 svarsalternativ. 
Svarsalternativen är angivna i sifferform från 1 till 5. Dessa är graderade enligt följande: 1 = 
Stämmer helt. 2 = Stämmer till viss del. 3 = Neutral. 4 = Stämmer knappt. 5 = Stämmer 
inte alls. Siffran 1 motsvarar det som bäst stämmer överens och siffran 5 det som sämst 
motsvarar din inställning. Ringa in det siffra som bäst stämmer överens med din inställning 
till ämnet.  
 

1. Ämnet historia är intressant? 
 

            1      2      3      4      5 
 

2. Skulle du läsa historia även om det inte var obligatoriskt? 
 

            1      2      3      4      5 
 

3. Är lektionstimmarna för få för att en bra förståelse i ämnet skall uppnås? 
 

            1      2      3      4      5 
  

4. Finner du historia som rör konflikter, kungar och andra stora händelser 
intressant? 

 
            1      2      3      4      5 

 
5. Finner du historia som rör vanliga människor och vardagsliv intressant? 

 
            1      2      3      4      5 
 

6. Ämnet historia kommer att vara användbart för dig i framtiden 
        
                  1      2      3      4      5 

 
7. Historiska kunskaper fyller en viktig funktion för samhället 

 
            1      2      3      4      5 
 

Tack för din medverkan 


