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Abstract 

Technological and societal advancements have made development in education a prevailing 

topic. New teaching tools and methods must be implemented to make education progress at 

the same velocity as today’s modern society. To be able to make advancements in education, 

we need to take students views into account and observe their consumption patterns regarding 

knowledge. This study aims to examine how students consume historical knowledge outside 

of history education in school and by which means students attain this knowledge. 

 
This study use surveys to obtain data on how students in secondary and upper-secondary 

school view history as a subject and by which means they consume history outside of school. 

A total of 78 students in Secondary and Upper-Secondary school participated in the survey. 

 

The results show a pattern where students consume most of their historical knowledge by 

commercial means such as movies, TV-series and games. There was little to no interest for 

gaining knowledge through other instruments such as literature. Consequently, this shows that 

students are affected by profit-driven and commercial products that aims towards 

entertainment rather than education. The valuable bi-product of commercial means is that 

young people consume vast amounts of historical material, without realizing that their 

consumption could improve their historical literacy. 
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1. Inledning 
Historieämnet är ett mångsidigt ämne som ger eleverna möjligheten att ta del av ett primärt 

och sekundärt källmaterial som behandlar olika historiska processer. Samhällets och 

teknikens ständiga föränderlighet har resulterat i att den digitaliserade världen har börjat ta all 

mer plats i skolväsendet. Dagens utveckling har gjort att det är av betydande vikt att inspirera 

och motivera elever för historia genom nya anpassningsbara läromedel med grund i elevers 

intressen och skolans styrdokument. Dessa förenämnda aspekter går inte alltid ihop, men det 

kan vara relevant för lärare att nå elevernas egna intressen för att kunna anpassa och behandla 

väsentligt material i historieundervisningen. För att förstå vad elever är intresserade av när det 

gäller historia samt hur elever tar till sig historia, behöver elevers historiekonsumtion 

undersökas på ett djupare plan.  

        När Tv-tablån öppnas kan filmer och Tv-serier som ger insikt till historiska händelser 

eller som beblandar historiska element med fiktion observeras. En person konsumerar både 

omedvetet och medvetet dagligen historiska verk som på olika sätt vill påverka och belysa 

historiska sanningar. Oavsett historiskt intresse, går det inte att förbise allt det material som 

finns att konsumera i dagens digitala samhälle. Överflödet av historiskt material resulterar till 

att det blir högst relevant att förstå vilket material som lockar vilka individer och varför. Är 

det exempelvis endast pojkar som tittar på krigsfilmer eller är detta något som lockar alla 

individer oavsett ålder och kön?  

         Med en ökad förståelse för vilka historiska moment som är populära bland unga, kan 

lärare och andra pedagoger lättare skapa engagemang och intresse för historia i skolan. För att 

ge ett exempel, vi kan nog alla minnas de lektioner som vikarier tog över och startade en 

historiskt relevant film under historielektionerna. Eleverna blev oftast mer intresserade och 

engagerade när film kombinerades med historieundervisningen. Detta är säkerligen inte en 

ovanlig företeelse, men som kanske inte alltid skall förkastas som bortkastad tid. Att brygga 

nöje med historisk relevans kan istället vara givande för vissa elever i jämförelse med en helt 

vanlig lektion. Historisk kunskap och nöje är även något som kan möjliggöra ökat historiskt 

intresse vid sidan av skolan och mynna ut i nya möjligheter för eleverna.  

         Populärhistoriskt material bryter gamla normer kring hur vi lär oss historia och ses oftast 

som en negativ del att implementera i undervisningen. Populärhistoriskt material är däremot 

en väldig resurs som kan möjliggöra en helt ny dimension av lärande för eleverna. På så vis 

krävs en utökad förståelse för elevers historiska konsumtion av populärhistoriskt material för 

att möjliggöra effektivt arbete inom populärhistoriskt material inom skolan.  
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2. Syfte och Frågeställningar 
Denna studie avser behandla hur elever i gymnasie-och högstadieskolan konsumerar historia 

utanför skolan. Målet är att belysa hur elevers konsumtionsmönster ser ut gällande 

populärhistoriska element och hur dessa elever uppfattar historiskt material som helhet. 

Fortsättningsvis avser vi att baserat på utfall belysa huruvida populärhistoriskt material kan 

användas till att öka elevers motivation att konsumera historiskt material på sin fritid. Det 

sekundära målet är att undersöka hur detta populärhistoriska material kan implementeras i 

undervisningen och vilket material som kan anses vara effektivast som komplement inom 

historieundervisningen.  

          De relevanta aspekter som vi avser att besvara i denna enkät är gällande hur 

konsumtionen av historia utanför skolundervisningen ser ut bland högstadie- och 

gymnasieelever. Vår enkät undersöker om eleverna konsumerar populärhistoriskt material 

som exempelvis film, Tv-serier och skönlitterära verk. Det valda ämnesområdet i vår 

forskning är relevant till att framförallt visa om och hur elever konsumerar historia utanför 

skolväsendet. Beroende på utfallet som visas i forskningen kan lärare och andra pedagoger 

använda sig utav resultatet för att framförallt utveckla historieundervisningen genom att 

implementera medel som fångar elevernas intressen. Validiteten i att undersöka elevernas 

populärhistoriska konsumtion kan antas vara stor då stora mängder medier som producerar 

historiskt material existerar i större utsträckning idag. Vår studie kan på så vis indikera vilka 

ämnesområden som engagerar eleverna och därmed möjliggöra fortsatta studier som belyser 

elevers historiska konsumtion och dess nytta inom skolväsendet. 

          Avslutningsvis avser vi även att undersöka om enkätutfallen från högstadie- och 

gymnasieskolan visar en skillnad i historisk konsumtion utanför skolundervisningen. Vi 

kommer även belysa huruvida synen på historia skiljer sig mellan högstadie- och 

gymnasieelever samt varför dessa två elevgrupper har skilda förhållningssätt till historia. 

 

3. Teoretisk utgångspunkt  
Den teoretiska utgångspunkten vi använder för följande arbete har sin utgångspunkt i 

historieprofessorn Klas-Göran Karlssons historiedidaktiska perspektiv gällande historisk 

förståelse. De tre teorier som vi nyttjar i vår forskning är historiemedvetande, historiebruk 

samt historiekultur. Dessa tre teorier varierar starkt i hur användbara de är inom den forskning 

vi gjort, däremot har de alla en stor nytta i att tydliggöra elevers historiska förståelse i 
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kontexten av historisk konsumtion. Vi avser därmed här att belysa hur dessa teoretiska 

begrepp framställs samt hur vi nyttjat och tolkat teorierna i koppling till vårat enkätmaterial. 

 

3.1 Historiemedvetande, historiebruk och historiekultur 
Karlsson redogör i sitt kapitel ”Historia, Historiedidaktik och Historiekultur” kring sambandet 

mellan de förenämnda begreppen under hans kapitelnamn. Karlsson menar att utan historia 

skulle vi inte kunna existera, på grund av att historia finns överallt och är en del av oss. Han 

menar att utan en relation till historien, skulle vi inte ha erfarenheter, kultur, minnen eller 

traditioner som vi kan knyta an till vårat nutida liv eller framtid. Karlsson tar även upp 

begreppet historiebruk och belyser att det finns ett funktionellt och ett intentionellt 

historiebruk som är viktiga att uppmärksamma. Intentionellt historiebruk styrs av vad 

Karlsson benämner som ett aktörsorienterat samt målrationellt perspektiv, medan det 

funktionella är systemorienterat och fyller upp intressen eller behov på samhällelig eller 

individnivå. Ett exempel på funktionellt historiebruk är om till exempel en film har målet att 

nå kommersiell framgång. Karlssons redogörelse kring de ovannämnda begreppen är relevant 

till vår studie eftersom han tar upp viktiga begrepp som historiebruk, historiemedvetande och 

historiekultur. Begreppen är en viktig teoretisk del som ger ett didaktiskt perspektiv på 

resultatet av enkätstudien. 

          Historiemedvetande är ett av de mest framstående koncepten inom historiedidaktiken. 

Det är ett begrepp som är svårdefinierat, och som innefattar både det kollektiva samt det 

individuella minnet inom historia. Genom bruk av historiemedvetande så kan gemenskaper 

knytas ihop inom allt ifrån familjehistoria till idrottsföreningars historiska kultur genom att 

bilda en gemensam uppfattning av historiska moment. Detta möjliggörs genom 

förklaringsmodeller som kan utpeka kopplingen mellan det forna, nuet och framtiden. 

Konceptet är kritiserat utifrån att historiker sällan skall försöka utröna framtiden utan istället 

endast bör ägna sig åt det förgångna.1 Historiemedvetande är därmed kopplat till det som 

ligger nära och är relevant för ett kollektiv utifrån ett historiskt perspektiv. Utöver detta så är 

det ofta det som förklarar det cykliska/repeterade mönstren som kan finnas inom historia. 

Dessa mönster kan tydliggöras genom prognoser av framtiden utifrån historiska skeenden. 

Utifrån detta belyser denna teori att vi alltid lever mitt i historien, och ger oss själva en 

identitet inom historiska händelser.2  

         Roy Rosenzweig och David Thelen undersöker i sin bok The Presence of the Past – 
																																																								
1 Ibid. 
2 Ibid.	



4	
	

Popular Uses of History in American life vikten av det förflutna och hur det påverkar 

människors historieidentitet och historiemedvetande. Rosenzweig & Thelen intervjuade 1500 

amerikaner och lät de besvara frågor kring hur kopplingen till det historiska förflutna har 

påverkat deras liv och ambitioner idag. Undersökningen visade att människor oftast försöker 

sammankoppla personliga erfarenheter till ens egna historiska identitet för att underlätta 

synen på framtiden. 

          Karlsson beskriver historiebruk som sättet att använda historia i vårat liv och samhälle. 

Det finns olika typer av historiebruk beroende på vilket ämne som behandlas. Historiebruk 

som begrepp kan delas upp i existentiellt historiebruk, kommersiellt historiebruk samt 

moraliskt historiebruk. Det finns flera indelningar, de förenämnda är däremot de som anses 

centrala inom historiebruk. Det existentiella behandlar minnets funktion inom historia, vad vi 

som människor har för behov att glömma eller minnas. Detta bruk påträffas oftast i grupper 

där konflikt har uppstått som således skapat påfrestande upplevelser av historiska skeenden. 

Ett exempel till ett sådant skeende kan vara ett folkmord. 

          Det kommersiella historiebruket, det bruk som är mest relevant till vår undersökning, 

behandlar användningen av historia i kommersiella ändamål. Populärkulturen är ett exempel 

där kommersiellt historiebruk sker och där det oftast skildras historiska händelser som har 

målet att väcka uppmärksamhet och nå ekonomiska framgångar snarare än en autentisk 

skildring. Detta bruk, beroende på land, anpassas oftast utifrån nationella sammanhang för att 

passa befolkningen och således kunna utvinna högre kommersiell framgång.3 

         Slutligen finns det moraliska historiebruket där målet är, som Karlsson beskriver, ”ge 

upprättelse eller på annat sätt återställa den situation som rådde före de begångna 

orättvisorna”.4 Han menar att historia kan användas för att skapa motstånd och upprivna 

känslor mot en upplevd orättvisa till antigen diskriminering eller övergrepp. Det moraliska 

bruket kan därför användas för att lugna ner de mobiliserade massorna och återuppbygga det 

som har fördärvats.5 

          Historiekultur som koncept behandlar de kulturella värderingar som applicerar värde på 

olika sorter av historia i ett samhälle. I praktiken kan begreppet förklaras som att vi föds in i 

olika historiekulturer där vilken kultur som tydliggörs styrs utav aspekter som sätter olika 

värde på olika delar av historien. Historiekultur kan därmed förstås som ett maktperspektiv, 

därhän de som förmedlar historisk information innehar en hög maktposition. Dessa personer 

																																																								
3 Karlsson (2014), s.72ff. 
4 Karlsson (2014), s.73. 
5 Ibid. 
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kan därmed värdera vad som är ”riktig” historisk kunskap och placera in detta i det historiska 

sammanhanget. Historiekultur kan ses som en viktig del i den historiska konsumtionen, då 

historiekulturen dikterar vilket historiskt material som förmedlas till den breda publiken 

genom populärhistoria. Akademiska verk, som avhandlingar, artiklar diskussioner är en del av 

dagens historiekultur. I den moderna historiekulturen inom skolväsendet är museer och 

bibliotek tillsammans med det stora stoffet gällande film, tv-spel, serier och litteratur också 

inkluderat. Historiekultur gäller därmed alla de sätt som personer kan möta historia och vilken 

sorts historia som de möter. Utifrån ett historiekulturellt perspektiv så kan vi utifrån allmänna 

accepterade principer utgå från vissa faktum som vi inom det rådande nationella klimatet 

håller som accepterat. Dessa faktum är dock konstant föränderliga och skiftar med den 

allmänna rådande åsikten om vad som är rätt/fel i samhället.6 

 

Sammanfattning teori 
Som tidigare nämnt utgår vårat arbete utifrån Klas-Göran Karlssons didaktiska teorier i 

koppling till elevers historiska konsumtion som belyses i enkätmaterialet. Den teori som vi 

närmast arbetar med är gällande elevers historiemedvetande ur perspektivet att detta är en 

väsentlig del i elevers högre förståelse av historia. Detta tydliggörs inom enkätmaterialet när 

vi tillfrågar eleverna huruvida de anser att historia är viktigt. Många av eleverna kopplar 

historians vikt med hur samhällsdelar lär sig om tidigare misstag och möjligheten att se en 

konkret linje i hur varje person eller plats utvecklats i enlighet med tiden. Historiemedvetande 

är ett koncept som enligt skolorna är en viktig aspekt gällande betyg inom historieämnet och 

vi har därmed brukat detta koncept som en del i att elever har hög förståelse inom ämnet 

historia. Historiemedvetande är naturligtvis endast en isolerad del i historisk kunskap, men är 

något som vi anser vara av betydande vikt i enlighet med läroplansmaterial.  

          Historiebruks konceptet är en väsentlig del i Karlssons didaktiska teorier men som vi 

valt att inte fokusera på i stor utsträckning. Den del av historiebruket vi är intresserade av är 

gällande elevers konsumtion av kommersiellt historiebruk och hur dessa elever uppfattar detta 

material som givande gällande underhållning och lärandeform. Detta belyses genom att 

eleverna svarar inom enkätmaterialet huruvida de önskar ökad mängd av populärhistoriskt 

material inom skolorna, och vilket material som de konsumerar i större utsträckning.  

          Avslutningsvis är historiekultur viktig utifrån att våran undersökning avser att belysa 

vilka som har högst inflytande på de unga i samhället när det kommer till historiska 

																																																								
6	Karlsson (2014), s 65f.	
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framställningar. Vi tillåter inte eleverna att i stor grad uttrycka huruvida de anser 

populärhistoriskt material delger ”riktig” historisk kunskap. Trots detta avser vi att få en 

inblick i det historiekulturella landskapet som finns i skolorna samt vilka källmaterial som har 

högt/lågt inflytande på elever. Vi använder därmed Karlssons teorier i större utsträckning som 

indikationer för relevanta pedagogiska ansatser för vårat arbete istället som direkt 

applicerbara till våran undersökning.7 

 

4. Forskningsläge 
Forskningen har valts med syfte till att kunna diskutera det insamlade enkätresultatet. Den 

forskning som har valts behandlar till en stor del elevers förhållningssätt till historia och 

huruvida elever resonerar kring historia som ämne i skolan och i allmänhet. Studierna tar även 

upp begrepp som historiemedvetande, historiebruk och historiekultur och diskuterar de i 

samband med elevers förhållning till historia. De förenämnda begreppen är centrala i vår 

teoretiska utgångspunkt, vilket ökar den valda forskningens relevans till vår studie. 

          Den forskning som behandlar populärhistoriskt material valdes i samband med 

sammanställningen av datainsamlingen. Utfallen visade att eleverna hade en positiv 

förhållning till populärhistoriska inslag i undervisningen, vilket är intressant att diskutera i 

samband med forskning kring det området.  

 

4.1 Förhållningssätt till historia 
Forskning med anknytningen till elevernas konsumtion av historia utanför skolan är inte lika 

beforskat i jämförelse med andra studier kring historieämnet. Det finns däremot forskning 

som behandlar närliggande områden i relation till det valda undersökningsfältet som kan vara 

relevant att använda. Historikern Steven Dahl (2013) redogör i sin forskning Folkmord som 

film – Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda kring elevers förhållningssätt till filmen 

Hotel Rwanda och den historiska händelse den skildrar. Studien problematiserar även 

användandet av film och redogör kring olika för och nackdelar med att implementera spelfilm 

i undervisningen. Forskningen baseras på en enkät- och intervjumetod där totalt 124 elever 

från gymnasieskolan medverkar. Dahls syfte med studien är att belysa kring elevernas 

meningsskapande processer och koppla det till deras historiemedvetande. Resultatet visar att 

eleverna ger uttryck för kritiskt tänkande och meningsskapande processer, men att de inte 

																																																								
7 Se Föränderlig historiekonsumtion, Datamaterial - Högstadiet (2017), Bilaga 1 och Föränderlig 
historiekonsumtion, Datamaterial - Gymnasiet (2017), Bilaga 2. 
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uppfattar filmen som, vad Dahl kallar, en historiekulturell produkt.  

          Dahls forskning är relevant till vår studie då den behandlar populärhistoriskt material 

som film och Tv-serier i förhållande till gymnasieelever. Han använder sig även av en 

enkätmetod, vilket gör att hans resultat kan enklare jämföras med vårat enkätutfall. Dahl tar 

även upp teoretiska begrepp som historiemedvetande och historiebruk, vilket är båda 

väsentliga teorier i vår studie. Vår enkät, likt Dahls studie, undersöker högstadie- och 

gymnasieelevers förhållningssätt till Tv-serier, film och även internetbaserat material som 

Youtube, vilket gör hans undersökning relevant för vår studie. 

          Annika Skansens och Christina Strand (2005) studie Historia i elevernas värld: En 

enkät om ungdomars upplevelse av och förhållningssätt till historia redogör kring hur elever 

upplever och förhåller sig till historia. Skansens & Strand använder sig av en enkätmetod där 

sammanlagt 81 elever från olika bostadsorter i Dalarna besvarade frågor gällande sitt 

förhållningssätt till historia. Resultatet visar att, ur ett genusperspektiv, är flickor mer positivt 

inställda till historia än vad pojkar är, samt att programval i gymnasiet är en betydande faktor 

i elevernas inställning till historieämnet. Skansens & Strand belyser även att elever som har 

historia som ett obligatoriskt ämne är mer positiva och intresserade av historia i allmänhet.  

          Skansens & Strands forskning redogör kring intressanta aspekter när det gäller 

förhållningssätt till historia bland gymnasieelever. De tar upp genusperspektiv samt 

programval som en avgörande faktor till hur elever förhåller sig till historia. Aspekterna som 

tas upp i deras forskning gör den relevant till vår studie, då vi undersöker om elevernas 

förhållning till historia påverkas deras historiekonsumtion utanför skolan samt om genus eller 

programval kan vara en avgörande faktor för elevernas historiekonsumtion. 

          Historikern Johan Hansson (2010) belyser i sin forskning Historieintresse och 

historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om historieämnet, kring lärare och 

elevers uppfattningar om historia och historieundervisning. Studien baseras på en enkätmetod 

där elever fick besvara frågor kring deras undervisning och allmänna historieintresse. 

Resultatet av studien visade att en successiv förmedling av kunskap till eleverna baserades på 

flera aspekter. Dessa är lärares personliga historieintresse, kunskapsbakgrund samt innehåll i 

undervisningen. Hanssons forskning är relevant till vår studie då den behandlar elevers 

förhållningssätt till historieämnet samt om detta påverkar deras allmänna historieintresse. Det 

allmänna historieintresset kan kopplas till om elever väljer att konsumera historia utanför 

skolundervisningen, vilket vi undersöker i vår studie. 

         Kristina Ledman (2015) redogör i sin studie ”Så kan man vara med” – Om 

historieundervisningens värde och mening enligt elever på yrkesprogram kring hur 
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gymnasieelever med yrkesprogram förhåller sig till historia. Ledman undersöker klasser 

ibland annat Bygg- och anläggningsprogrammet och belyser elevernas förhållningssätt till 

historia. Hon samlade in material genom gruppintervjuer och resonerade att det var ett bättre 

alternativ än individuella intervjuer, då hon ville skapa en miljö där eleverna kände sig trygga 

nog att besvara intervjufrågorna. Totalt undersöktes 46 elever med fyra till sex elever per 

gruppintervju. Denna studie av Ledman kan vara relevant att ta upp för att få ett bredare 

perspektiv kring hur inte bara elever i teoretiska program resonerar kring historia, utan även i 

yrkesinriktade program. Detta medför att en jämförelse mellan Ledmans studie och vår studie 

blir möjlig, då hon har undersökt förhållningssättet till historia i yrkesinriktade program och 

vi har undersökt förhållningssättet i teoretiska program i gymansieskolan. 

          Elina Lahelma och Elisabet Öhrn (2011) belyser i ”Skola och Kön” i Allmändidaktik-  

vetenskap för lärare gällande könets betydelse i koppling till skolmiljöer. De belyser genom 

nordisk forskning hur kön influerar klassrummet, prestationer och betyg. De presenterar att 

kön kan ha en stor roll när det kommer till prestationsförmåga och intresse för ämnen. Trots 

detta väljer de att belysa att vad som ofta kan ses som skillnader mellan kön kan istället 

förklaras genom socioekonomiska/kulturella skillnader i stor utsträckning. De belyser utöver 

detta även de skillnader som finns i lärares förväntningar på elever utifrån dess könsliga 

tillhörighet. 

          Lahelma och Öhrn påvisar de skillnader som finns inom resultat och skolintresse utifrån 

könsliga och socioekonomiska skillnader inom skolan. Detta är nyttigt att använda till våran 

studie då dessa siffror kan påvisa om det finns en tendens i de resultat som våran enkät 

påvisar till skillnad utifrån tidigare resultat. Utan dessa resultat kan det bli svårt att tydliggöra 

förändringar inom historiekonsumtion och dylikt i kontrast med våran enkät.	

 

4.2 Populärhistoriskt material 
Robert Thorp (2015) redogör kring autenticiteten av populärhistoriskt material i 

undervisningen i sin artikel ”Popular history magazines and history education”. Thorp belyser 

att populärhistoria i undervisningen länge har varit ett debatterat ämne bland forskare, därför 

har han valt att analysera populärhistoriska tidskrifter för att kunna ge en slutsats kring 

användbarheten och tillförlitligheten för sådant material i undervisningen. För att kunna 

analysera populärhistoriska tidskrifter, har han valt att fokusera på hur sådant material skildrar 

Första världskriget. Resultatet av analysen visade att tidskrifterna bland annat redogjorde för 

motsatta resultat när de skildrade ovannämnda historiska process, samt att de även redovisade 
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olika resultat gällande Första världskriget. Thorp belyser att de analyserade populärhistoriska 

tidskrifterna hade allvarliga brister när de gäller redovisande av sitt empiriska material, men 

menar däremot att de trots dessa brister lyckades redogöra för komplexa processer. Detta, 

menar han, indikerar på att populärhistoriskt material kan användas som ett komplement i 

undervisningen tillsammans med mer fackliterärt material. 

          Thorps forskning tar upp populärhistoriskt material och argumenterar kring hur och om 

sådant material borde implementeras i undervisningen. Populärhistoriskt material är en stor 

del av vår studie, då våra enkätfrågor behandlar olika aspekter av populärhistoriskt material 

som exempelvis skönlitteratur, film och Tv-serier samt diskuterar om sådant material kan 

användas som komplement i historieundervisningen. 

          Peter Norlander (2016) belyser i sin studie Historieundervisning i det multimediala 

klassrummet – Lärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet kring 

lärares förhållningssätt till bland annat populärhistoriskt material som film, Tv-spel, TV-serier 

och skönlitteratur. Norlander intervjuar hur lärare resonerar kring olika typer av material och 

redogör även varför lärare väljer att implementera det i undervisningen. Lärarna som 

intervjuas resonerar att en del populärhistoriska material behandlar olika historiska processer 

på ett förenklat och mer underhållande sätt än läroböcker. De uttrycker att sådant material inte 

ger lärobokskunskaper, utan en mer koncentrerad skildring av olika historiska processer. 

Norlanders redogörelse kring lärares förhållningssätt till populärhistoriskt material styrker 

användandet av att använda sådant stoff endast som komplement och inte en primärkälla. 

         Litteraturprofessorn Christina Vicher Bruns (2011) redogör i sin forskning kring 

användandet av litteratur i undervisningen och hur implementeringen av mer litteratur i skolan 

kan påverka både elever och samhälle. Bruns argumenterar att litteratur är ett medium som 

ger elever möjlighet till att inhämta nya värderingar och perspektiv som de annars inte får 

genom sin sociala krets. Hon resonerar även att litteratur ger tillgång till en alternativ värld 

som eleverna inte får tillgång till genom sin vardag eller omgivning. Därför, argumenterar 

Bruns, är litteratur ett viktigt medel som borde ta mer plats i undervisningen. Bruns forskning 

kring litteratur har en betydande relevans till vår studie, då en del av vår enkät behandlar hur 

och om elever konsumerar historia genom exempelvis skönlitteratur med historiska inslag.  

         Adam Chapman (2012) redogör i vetenskapliga artikel Privileging form over content: 

Analysing historical videogames kring den förenklade synen på spelmediet som 

historieförmedlare mot synen som tidigare funnits mot historiska filmer. Han belyser de 

styrkor som spelmediet har i interaktivitet och hur detta medium kan skapa historiska 

framställningar som engagerar på helt unika sätt. Han bemöter den kritik som slår mot 
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kommersiella verk inom medier som film och spel och antyder att vi inte kan tolka ett 

medium utifrån de styrkor och svagheter som tex det litterära mediet innehar. 

         Adam Chapman (2016) belyser i sin studie Digital games as history: How videogames 

represent the past and offer access to historical practice kring bemötandet av vad som anses 

vara “fel” historia. Historia som anses vara fel för att den inte är akademiskt producerade. 

Hans argument inom detta verk är att levande bilder så som spel kan utföra saker som inte det 

skrivna ordet kan precis som att det omvända är sant. Han menar på att oavsett vem som 

skapar ett historiskt verk så har det möjlighet att skapa betydelse inom det förflutna genom 

sina kreativa aspirationer.   

          Chapman är en av de få som undersöker spel som historiskt källmaterial och dess 

påverkan på de som brukar detta. På så vis är han i en unik position att belysa de styrkor som 

detta medium innehar gentemot film/litteratur. Då ett förhållandevis stort antal av eleverna 

konsumerade historiskt material inom detta medium så innehar dessa källor en grund för att 

kunna dra slutsatser gällande tv-spel som ett lärandemedium inom våran undersökning.  

          John Dean (2009) argumenterar i undersökningen The Social and Cultural Construction 

of Abraham Lincoln in U.S. Movies and on U.S. TV kring hur perceptionen utav historiska 

skeenden i det allmänna ögat förändras till stor del utifrån det populärhistoriska materialet 

som finns att konsumera. Den fokuserar på hur framställningen av Abraham Lincoln påverkas 

av regissörer till skådespelare som beroende på kommersiellt genomslag skapar sanningar för 

de som konsumerar materialet.  

           Dean belyser i denna text hur konsumenten har en betydande roll i betydelseskapandet 

i koppling till varje historiskt material. Utifrån våran undersökning som antar ett 

hermeneutiskt synsätt därhän eleverna är de som antyder vad som är viktigt enligt dem, så är 

detta perspektiv viktigt för att belysa meningsskapandet i kontakten med historiska 

källmaterial utifrån ett kommersiellt synsätt.   

          Päivi Häkkinen och Marja Kankaanranta (2011) belyser i ”Undervisningsteknologi-  

möjligheter och motstånd” i Allmändidaktik - vetenskap för lärare hur de nya teknologiska 

möjligheterna inom vårat samhälle ger stort inslag på skolans värld. De argumenterar för att 

lärare i samklang med elever behöver utveckla en arbetsreform med hjälp av de nya 

teknologiska medel som finns till godo. Dessa nya teknologiska medel är enligt dem något 

som inte stjälper utan snarare kan skapa möjligheter för lärande som är närmare kopplat till 

elevers kunskap och intresse. 

          Utifrån elevernas påvisade resultat inom enkätmaterialet så påvisar Häkkinen och 

Kankaaranta att nya källmaterial hela tiden nyttjas utav elever i stor utsträckning. På så vis 
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bör även skolväsendet följa utvecklingen. Denna text avser att belysa hur applicerbart den nya 

tekniken faktiskt är och kontextualiserar våra enkätresultat och hur den nya tekniken kan 

användas på ett effektivt sätt.   

 

Sammanfattning forskningsläge 
Den ovannämnda forskningen berör vårt ämne utifrån olika perspektiv. Forskningen 

behandlar främst förhållningssättet till historia bland gymnasie- och högstadieelever samt tar 

upp dessa förhållningssätt utifrån aspekter som genus och programval. Vidare behandlar den 

även populärhistoriskt material som skönlitteratur, populärhistoriska tidskrifter, film och Tv-

serier och redogör kring hur sådant material kan implementeras i undervisningen.  

         Den valda forskningen kommer underlätta diskussionen av vårat enkätutfall, då den 

behandlar samma undersökningsområden som vi har fokuserat på i vår studie. Vår enkät 

diskuterar exempelvis historiekonsumtion utifrån ett genusperspektiv, vilket även Skansens 

och Strand samt Hanssons forskning tar upp.  

         Ämnet historiekonsumtion utanför skolundervisningen bland högstadie- och 

gymnasieelever är inte ett lika populärt forskningsfält som exempelvis förhållningssätt till 

historia bland elever. Resultatet blir en betydande forskningslucka som vår studie kan fylla. 

Utifrån den tidigare forskningen så går det att påvisa att elever oavsett kön och sociokulturell 

grupp konsumerar historiskt material i ett flertal olika former. Det är just här den stora 

forskningsluckan befinner sig enligt oss. Att unga konsumerar historia i olika grader är 

tydligt, däremot finns det väldigt lite tidigare forskning som anknyter till de generella 

konsumtionsmönster som ungdomar har. En del av forskningen anknyter till specifika medier, 

men förbiser andra former av medier. Vi anser att det är nyttigt att kontextualisera de olika 

medierna emot varandra för att få en tydligare bild av hur unga ser på populärhistoriskt 

material och vad för slags material som de konsumerar. På samma sätt tycker vi även att det 

finns en tydlig avsaknad utav forskning gällande konsumtion kontra intresset av historia. Går 

det att påvisa att elever nyttjar historiskt material genom film trots ett svalt intresse av 

historia, kan denna studie möjliggöra fortsatt forskning inom historieämnet gällande hur 

ointresserade elever motiveras inom skolan.  

          Utöver dessa faktorer anser vi också att det är nyttigt att ständigt göra demografiska 

studier gällande elevers uppfattning och konsumtion av historiska material, då den tidigare 

forskningen påvisar att historiskt intresse ständigt kan möjliggöras genom nya material så som 

tv/dator-spel. Vi anser därmed att skolans institutioner bör vara medveten över de generella 
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tendenser som finns gällande deras konsumtion för att ständigt kunna anknyta historieämnet 

till elevers olika preferenser.  

          Avslutningsvis behandlar vår studie även konsumtionen av historia utanför skolan 

bland förenämnda elevgrupper och diskuterar utfallet baserat på exempelvis genus. Utifrån 

denna bemärkelse kan vår studie vara av betydande vikt för både pedagoger och framtida 

forskare. 

 
	

5. Metod och Material  
Det empiriska materialet består av utfallet av två enkätundersökningar som är gjorda i 

Gymnasie- och Högstadieskolan. Materialet består av kvantitativa respektive kvalitativa svar 

från två gymnasieklasser i det samhällsvetenskapliga programmet från en gymnasieskola i 

Örebro, samt två högstadieklasser från samma ort. Totalt har 78 elever deltagit i enkätstudien.  

          Under enkätutlämningen har vi funnits tillgängliga under den period eleverna besvarar 

enkäten. Vi har då haft möjligheten att klargöra eventuella funderingar som eleverna haft eller 

förtydligat frågor som eleverna funnit svåra att besvara. 

          Utöver vårat enkätmaterial, har vi även valt att belysa historiebruk och 

historiemedvetande hos eleverna för att kunna förbättra användningen av populärhistoriskt 

material i undervisningen. Till hjälp har vi valt Klas-Göran Karlsson & Ulf Zanders 

förenämnda studie för att kontextualisera det empiriska materialet vi har samlat in 

          Undersökningen har en fenomenologisk ansats för att få fram vad respondenterna själva 

anser är historia och vilken sort som de därefter konsumerar. Inför datainsamlingen var vi 

noga med att vi utformade enkäterna så att eleverna tydligt kunde få klargöra deras position i 

varje fråga. Vid utlämningen av enkäterna fick vi frågor av eleverna om vad som klassificeras 

som historia, där vi förklarade att eleverna borde själva svara på enkätfrågorna utifrån vad de 

själva tolkar som historia. På så vis har vi också fått svar som i varje respondentens fall kan 

vara olika utifrån deras inneboende uppfattningar om vad som är historiska element inom 

populärhistoriskt material.  

 

5.1 Disposition 
Studien har fördelats mellan Safa Zakaria och Mattias Sundin. Safa har valt att undersöka hur 

gymnasieelever förhåller sig till historia och historieundervisningen där hon även 

implementerar ett genusperspektiv. Baserat på resultatet av enkätundersökningen, har hon valt 
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att fokusera på hur elever i gymnasieskolan konsumerar historia genom medel som 

skönlitteratur, populärhistoriska tidskrifter och film. Safa kommer även redogöra kring hur 

förenämnda medel kan implementeras i undervisningen samt fördelar och nackdelar med att 

ha populärhistoriskt material inom historieundervisningen.  

          Mattias har valt att undersöka hur högstadieelever konsumerar historia. Han väljer även 

att redogöra kring föränderlig historiekonsumtion samt koppla det till undervisningen. 

Fortsättningsvis påvisar han hur interaktiva medier och de lättsamma populärhistoriska 

momenten brukas i stor utsträckning. Fortsättningsvis kommer Mattias belysa skillnader i svar 

på högstadiet utifrån kön. Utöver detta redogör han gällande resultaten om elevers olika syn 

på historias betydelse beroende på kön och ålder Avslutningsvis kommer enkätresultaten 

jämföras komparativt mellan högstadiet och gymnasiet. 

 

5.2 Urval  
Enkätmaterialet behandlar totalt 78 elever från högstadie- och gymnasieskolan, och är fördelat 

med 39 elever från vardera skolan. Skolorna är geografiskt placerade med gymnasieskolan 

som en central skola och den andra befinner sig utanför centrala Örebro och kan därmed skilja 

sig markant när det kommer till socioekonomiska aspekter. Högstadieklasserna är fördelade 

mellan en 8e och 9e klass med jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Vid gymnasiet är 

det två klasser inom det samhällsvetenskapliga programmet som enligt de svarande innehar en 

markant högre fördelning av flickor än pojkar. Åldersfördelningen är på så vis mellan 17–18 

år vid gymnasiet och 14–16 vid högstadiet.  

           Utifrån det insamlade materialet har vi möjliggjort att belysa om det finns väsentliga 

skillnader inom elevernas svar utifrån ålder eller könslig tillhörighet. Den aspekt som kan 

vara svår att belysa inom detta material är gällande gruppernas socioekonomiska grunder då 

detta ej möjliggjorts att svara på inom enkätfrågorna. Fortsättningsvis anser vi att mängden 

elever från varje grupp tydligt kan belysa nyttan av fortsatta studier gällande elevers 

historiska konsumtion. Utifrån det material som samlats in anser vi att det är problematiskt att 

dra för stora slutsatser utifrån elevernas enkätsvar och bör istället belysa indikationer gällande 

konsumtionsmönster. För att dra tydligare slutsatser bör det användas ett större elevunderlag. 

Dessvärre var vi begränsade av den mängd skolor som var villiga att ställa upp i vår 

undersökning för att uppnå ett bredare svarsunderlag.   
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5.3 Frågor presenterade i enkäten 
Nedan presenteras alla frågor som behandlades i vår enkätundersökning. Frågorna innehåller 

fyra svarsalternativ som eleverna får besvara utifrån en ungefärlig skala. Vissa frågor kräver 

att eleverna motiverar sina svar genom att skriva en kortare svarstext. Eleverna får själva välja 

hur mycket de vill skriva och om de vill besvara frågorna. 

 
1. Ålder: 

 
2. Kön: 

Svarsalternativ: Man, Kvinna, Identifierar mig varken som man eller kvinna. 
 
3. Känner du att historia är intressant (utanför skolan):  

Svarsalternativ: Inte alls, ganska lite, ganska mycket, mycket 

 
4. Läser du böcker vid sidan av skolan med historiska inslag? 

Svarsalternativ: Aldrig, 1–3 gånger om året, 4–6 gånger om året, Varje månad. Eleverna får 

även skriva en kort svarstext till frågan ”Ge exempel på böcker du läst med historiska inslag”. 

 

5. Tittar du på film/tv serier på fritiden med historiska inslag? 

Svarsalternativ: Aldrig, 1–3 gånger om året, 4–6 gånger om året, Varje månad. Eleverna får 

även skriva en kort svarstext till frågan ”Ge exempel på film/tv serier du sett”. 

 

6. Tittar du på Youtube, läser bloggar/artiklar med historiska inslag?  

Svarsalternativ: Aldrig, 1–3 gånger om året, 4–6 gånger om året, Varje månad. Eleverna får 

även skriva en kort svarstext till frågan ”Ge exempel på bloggar/artiklar etc. du läst/sett”. 

 

7. Kommer du i kontakt med historia på fritiden på något annat sätt? Om Ja, motivera nedan. 

Svarsalternativ: Nej, Ja, 1–3 gånger om året, 4–6 gånger om året, Varje månad. Eleverna får 

även skriva en kort svarstext till frågan ”Specificera andra källor till historiskt material som 

du använder”. 
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8. Har historieämnet i skolan motiverat dig till att titta/läsa om historia på fritiden?  

Svarsalternativ: Om ja, hur ofta? Nej, Ja, 1–3 gånger om året, 4–6 gånger om året, Varje 

månad. 

 

9. Tycker du att skolan borde använda mer populärhistoriskt material (t.ex. filmer, bloggar, 

litteratur) i undervisningen?  

Svarsalternativ: Håller inte alls med, håller delvis med, håller med, håller helt och hållet med 

 

10. Hur kommer du i kontakt med historia vid sidan av skolan, (t.ex. vänner, familj, annat)? 

Svarsalternativ: Eleverna får även skriva en kort svarstext med öppet svar. 

 

11. Hur viktigt tycker du historia är? 

Svarsalternativ: Inte alls, Ganska lite, ganska mycket, mycket. Motivera kort varför/varför 

inte historia är viktigt: Eleverna får skriva en kort svarstext med öppet svar när de motiverar.8 

 

5.3.1 Utformning av enkät 
Enkäterna är skapade via Google formulär och är enkla i dess struktur. Enkäten innefattar elva 

frågor, exklusive frågor rörande kön och ålder. Svaren är strukturerade som en likertskala 

med liknande svarsalternativ för att skapa en tydligare svarsstruktur för eleverna. Första delen 

av enkäten är utformad för att ha slutna frågor för att kunna ta ut ett kvantitativt resultat. Den 

andra delen har öppna frågor för att kunna ta del av ett kvalitativt resultat          

       Enkätsfrågorna utformades utav oss själva och utgår inte från tidigare standardiserade 

frågor och svar. Enkäten har ett innehåll på 9 slutna frågor samt 2 öppna frågor. För att 

möjliggöra tydlighet för eleverna och möjliggöra kodning av svaren så har vi utgått från 4 

svarsalternativ inom de slutna frågorna. Detta möjliggör att vi kan utröna elevers attityd 

tydligare, när de måste ta ställning till svarsalternativen. Ur en tidsaspekt så har vi valt att 

utforma ett ganska brett spektrum som inte nödvändigtvis möjliggör väldigt specifika svar. 

Detta val gjordes utifrån våran attityd gällande att vissa av svarsalternativen inte skulle väljas 

väldigt frekvent, men att en homogen enkät var viktigare än detaljaspekt gällande 

specificerande om precis hur ofta. 

        Vi valde att öppna enkäten med en enkel fråga för att leda in eleverna i enkäten och ge 

respondenterna förståelse om vad enkäten handlar om i helhet. Frågan gällande om eleverna 

																																																								
8	Föränderlig historiekonsumtion, Datamaterial - Högstadiet (2017), Bilaga 1.	
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tycker historia är intressant är därmed tydligt introducerande för eleverna. Fortsättningsvis har 

vi strukturerat fråga 2–5 utifrån de populärhistoriska material som vi anser vara mest 

framstående. Fråga 5 möjliggör dock att eleverna kan komplettera om vi har en avsaknad av 

ytterligare källor. Strukturen på dessa är väldigt snarlika och utgår ifrån att eleverna aldrig 

konsumerar, 1–3 gånger om året, 4–6 gånger om året eller varje månad konsumerar varje 

specifik källa. Trots det stora tidsspannet så anser vi att dessa alternativ möjliggör eleverna att 

påvisa förhållandevis generellt hur deras konsumtionsmönster ser ut. Utöver detta har 

respondenterna möjlighet att specificera det material som de konsumerar för att tydliggöra 

vilket sorts material som eleverna anser vara relevant. Fråga 6–7 möjliggör för 

respondenterna att belysa tydligare om skolans historiska material påverkar det egna bruket. 

Vi har använt samma tidsskala som tidigare för att bibehålla samma form för elevernas skull, 

och möjliggör för oss att utläsa en tydligare åsikt.9 Fortsättningsvis hjälper fråga 8 att 

kontrastera elevernas historiekonsumtion utifrån om de önskar större mängd av 

populärhistoriskt material. Individuellt belyser inte denna fråga mycket, men den påvisar 

tendenser gällande tidigare frågor i enkäten.  

         Sammanfattningsvis får eleverna motivera vilka faktorer som spelar in för att 

introducera historiskt material. Detta hjälper oss att förstå om eleverna hittar historiskt 

material på egen hand eller genom diskussion med när släkt. Utöver detta får de även 

specificera varför historia är viktigt eller inte. Som en öppen fråga möjliggör detta eleverna att 

belysa den grad av historiemedvetande som de innehar och vad de anser vara det mest 

relevanta inom historieämnet. 

         Det finns ett stort antal frågor som hade kunnat ställas till eleverna för att belysa deras 

förhållningssätt till historia och redogöra kring deras historiekonsumtion. För att undvika att 

enkäten blir för lång, valde vi att begränsa oss till specifika frågor som kan garantera svar från 

eleverna. Nedan följer frågor som valdas bort från enkäten på grund av förenämnda 

anledning.  

          ”Hur ofta spelar du dator/tv-spel med historiska inslag?”. Denna fråga ansåg vi vara för 

specifik och skulle endast leda till att enkäten blev väldigt tät. Fortsättningsvis gjorde vi 

istället att medvetet val klumpa ihop diverse alternativ i en övrig fråga för att möjliggöra 

elevers öppna svar när det kommer till de mindre brukade materialen.  

          ”Tror du att Historia kommer vara viktigt för ditt framtida liv/yrke?”  Detta är en fråga 

som skulle belysa vilka av eleverna har ett så pass stort intresse för historia att de anser sig 

																																																								
9	Bryman, Alan (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, s.227–233.	



17	
	

vara intresserade att arbeta med det efter skolan. Frågan i sig självt skulle kunna belysa vilka 

av respondenterna som nyttjar historia ur ett funktionalistiskt perspektiv istället endast för 

nöjesinriktat. Vår slutsats var dock att denna fråga skulle vara onödigt svår för vissa elever att 

spekulera kring och därmed inte belysa de aspekter vi önskade i tillräcklig utsträckning. 

          ”Vilken historisk period anser du vara mest intressant?” Denna fråga skulle kunna 

bevisa tydligt vilka aspekter av historia som kön och ålder anser vara mest spännande. Detta 

är en fråga som lika gärna hade kunnat bibehållas till den slutgiltiga enkäten. Vi gjorde 

avvägningen att vi skulle kunna tydliggöra mera specifikt vilka verk som engagerar eleverna 

om de specificerades enligt varje underrubrik (litteratur, tv/film, Youtube/bloggar/artiklar). 

Frågan kändes därmed överflödig och togs bort för att möjliggöra komprimering av enkäten.  

          ”Rangordna dina preferenser för att lära dig mer om historia (Litteratur, tv/film, 

Youtube/bloggar/artiklar, övrigt)”.  Denna fråga hade kunnat tydliggöra hur varje elev helst 

upplever historiska källmaterial.  Frågan möjliggör att varje person oavsett historiskt intresse 

kan belysa deras mest relevanta källmaterial. Frågan ställdes dock åt sidan då det skulle bryta 

strukturen som redan fanns i enkäten, genom att skapa rangordningsalternativ. Vi ansåg att 

risken att många av de ointresserade hade svarat film/tv och att detta skulle ge otydliga 

resultat gällande elevernas faktiska intresse.  
          Avslutningsvis kan slutsatsen dras att stort antal frågor till enkäten var möjliga, men 

att vi gjorde valet att begränsa oss till ett visst antal för att undvika både enkättrötthet samt ge 

eleverna möjlighet till att reflektera över vissa frågor utan den tidsbegränsning som skulle 

uppstå om enkäten hade ett större antal frågor. En annan anledning är även frågorna vi valde 

till enkäten är generella och inte för specifika, vilket resulterar i en större svarsfrekvens av 

eleverna eftersom dem flesta kan relatera och besvara frågorna. 

          

5.4 För och nackdelar med enkätundersökning 
Enkätundersökning möjliggör tillfället att nå fram till ett stort antal elever inom en begränsad 

tidsram. Dess anonymitet ger även elever trygghet i att deras svar förblir anonyma till skillnad 

från till exempel en intervjumetod, vilket avspeglas i elevernas svar. Frågorna är inte, utifrån 

ett etiskt perspektiv, känsliga. Däremot behandlar enkäten hur och vad elever konsumerar 

utanför skolan, vilket kan uppfattas som privat av elever eftersom enkäten behandlar frågor 

som rör deras fritid. Med grund i denna anledning, är det viktigt att eleverna förblir anonyma 

och denna anonymitet förenklas genom en enkätmetod.  

        Baserat på gjord enkätundersökning, valde vi att göra enkäter på grund av att vi ville få 
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in ett stort antal respondenter genom en metod som lätt går att koda. Enkäter kan även 

anpassas utifrån att vara både kvantitativa och kvalitativa, vilket underlättar administreringen 

av resultatet. Med tanke på dessa anledningar, valde vi enkäter som datainsamlingsmetod för 

att underlätta för främst eleverna och administreringen för oss. 

        Alla datainsamlingsmetoder kan medföra komplikationer vid insamling, vilket bör tas i 

beaktning när valet av metod beslutas. Komplikationer som vanligtvis förekommer är bortfall 

och avsaknaden av hjälp från de som skapat enkäten. När det kommer till bortfall finns det två 

olika aspekter att ta hänsyn till, externa bortfall, då elever inte befinner sig på plats vid 

svarstillfället samt interna bortfall, där elever missat att svara på de frågor som ställs inom 

enkätmaterialet.10 När det kommer till externa bortfall så vågar vi påstå att detta inte hade 

någon betydande förändring i det material vi samlat in från högstadiet. Gällande gymnasiet 

kan vi se en annan tendens gällande svarsalternativ. Tillfället som vi besökte gymnasiet var 

det ett stort bortfall av elever, och förväntningen låg på eleverna att svara vid ett senare 

tillfälle. Detta är dock endast gällande hälften av de respondenter som svarat från gymnasiet.  

I det resultatet vi samlat in från denna punkt så var det till största del tjejer som svarat. Detta 

kan i så fall antyda att tjejer valde att svara i större grad på de frivilliga enkäterna som 

hanteras av skolan. När det kommer till internt bortfall så är det begränsat bortfall. Detta har 

skett tack vare den digitaliserade versionen av enkäten som markerar om elever missat att 

svara på de frågor som förutsätter svar.  

         Gällande att elever missuppfattar enkätmaterialet så befann vi oss på plats för att 

förtydliga för eleverna. Vi känner oss därmed säkra att 3 av de 4 klasserna inte upplevde 

några otydligheter, då vi klargjorde och förklarade eventuella funderingar om enkätfrågorna. 

Problematiken kvarstår dock vid den klass som svarade på eget bevåg via skolans läroportal.   

         Problematiken med enkätsvaren har även varit att eleverna haft en inverkan på 

varandras svar. När eleverna besvarade enkäten var de utplacerade vid varandra, vilket 

påverkade deras svar beroende på vem de satt bredvid. En svårighet som eleverna i högstadiet 

hade var att komma på exempel på historiskt material, vilket resulterade i att de oftast frågade 

deras klasskamrat som satt bredvid på exempel de kunde återge. När kamraten gav ett 

exempel, tenderade den som frågade att ge exakt samma svar. 

 

 

 

																																																								
10	Bryman (2008), s.227–233.	
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6. Bakgrund 

Historieundervisningen är under ständig utveckling och lärare försöker hitta nya 

tillvägagångsätt för att motivera och nå ut med kunskap till eleverna. Utvecklingen av 

historieämnet har en stor koppling till hur samhället och tekniken ser ut idag. Eleverna 

konsumerar historia genom inte bara undervisningen i skolan, utan även genom andra element 

utanför skolväsendet. Undersökningen av hur elever konsumerar historia utanför skolan kan 

göra undervisningen mer anpassningsbar för eleverna, vilket således kan leda till att eleverna 

blir mer motiverade till att lära sig historia inom och utanför skolan. 

          Populärhistoriskt material är ett komplement som möjliggör användandet av mindre 

fackliterärt, eller vetenskapligt stoff i undervisningen. Det är en utmaning att måla upp en 

levande bild av Rom som filmen Gladiator eller ge eleverna insyn i hur soldater stormade 

Normandies stränder under andra världskriget utan spel som till exempel Call of Duty. Det är 

även lika viktigt med populärhistoriska tidskrifter som redogör för komplexa historiska 

processer utifrån en underhållande, men koncis, struktur. Allt det förenämnda erbjuder inte 

läroböcker och därför är det viktigt som lärare att ta del av populärhistoriska resurser för att 

erbjuda eleverna en mer varierad undervisning. Stora delar av undervisningen kan idag ske 

med läroböcker som således leder elever på en redan utstakad väg till förståelse. Som lärare är 

detta en problematisk balansgång. Gör läraren valet att grunda sin undervisning i stora 

mängder facklitterära material så finns risken för ett bristande intresse hos de elever som inte 

har ett inneboende intresse för historiska skeenden. Med för stora mängder populärhistoriska 

material så blir problematiken åt andra hållet. Eleverna får således endast en grund förståelse, 

som grundar sig i populärhistoriska producenters målsättning gällande ekonomiska vinster. 

Urvalet av material har därmed inte endast en betydande verkan på undervisningen av 

historia, men även på hur samhället som i sin helhet lägger vikt på historiska företeelser.  

        Dagens lärare har möjligheten att guida eleverna genom olika historiska material, vilket 

betyder att de även har möjligheten att påverka hur eleverna konsumerar historia. Elever som 

till exempel ser på filmen Schindler’s List, kan möjligtvis observera den historiska relevansen 

i detta populärhistoriska material. Det elever däremot inte observerar är att sådana spelfilmer 

oftast osynliggör komplexa historiska processer som är bakomliggande i sådana skeenden. 

Det blir vårat uppdrag som lärare att förmedla detta till eleverna och på så vis utveckla deras 

historiemedvetande.  
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         Motståndet mot nya metoder för historieförmedling får ständigt uppleva ett kraftigt 

motstånd. Det som tidigare kritiserats är filmer och dess framställning, då detta medium har 

väsentliga svagheter i kontrast mot material så som facklitteratur. Det som detta förbiser är 

dock att dessa medier bidrar med styrkor som annat inte kan möjliggöra. Denna kritik kan 

upplevas som cyklisk, då vi idag kritiserar nya varianter av historieförmedling på samma sätt 

som film tidigare kritiserats. Idag kritiseras tv-spel etc. utifrån dess svagheter, istället för att 

belysa de styrkor som varje medium innehar. Människor kommer fortsätta konsumera de nya 

källmaterialen oavsett den kritik som medföljer, och på så vis är det snarare viktigt att arbeta 

nära med dessa nya material oavsett dess svagheter. Det är tämligen dumt att förbise det som 

inspirerar och engagerar unga bara för att de bidrar med nya svårigheter gällande analytiska 

perspektiv. Att inspirera unga att lära sig mera oavsett dess utformning bör hela tiden vara det 

primära målet, och att vara bakåtsträvande kommer endast göra att historiskt intresse blir 

nischat till små grupper. 

 

7. Resultat - Elevers konsumtionsmönster av historia i Högstadiet 
Enkätundersökningen gällande elevers historiska konsumtion på högstadiet gav 39 svar från 

två olika klasser. Den första klassen var en 8e klass medan den nästa var en 9e klass. 

Elevfördelningen i dessa klasser var 13 stycken som var 14 år (33,4 procent), 19 som var 15 

år (48,7 procent), samt 7 stycken som var 16 år gamla (18 procent).11 Av de svarande så var 

det 46,2 procent kvinnor, samt 51,3 procent män, utöver detta var det 2,6 procent som inte 

identifierade sig som man eller kvinna.  

          Av de tillfrågade så var en överhängande del ointresserade av historia vid sidan av 

skolan. Där 76,9 procent av eleverna svarade att de inte alls eller endast var lite intresserade 

av historia. De kvarvarande 24,1 procenten är därmed de som förväntas konsumera det största 

materialet inom undersökningen. Fortsättningsvis avser jag presentera vilken utsträckning 

elevernas konsumtion av historia belyses av dem själva. Av de tillfrågade svarade endast 15,2 

procent att de läste böcker vid sidan av skolan som har historiska inslag. Där 7,7 procent 

svarade att de läser historiskt material varje månad medans resterande 7,7 procent svarade att 

de konsumerar böcker med historiska inslag 1–3 gånger om året.   

          När det kommer till film och tv-serier så är det kanske inte förvånande att siffrorna 

pekar mot en större konsumtion av historiskt material. Endast 23,1 procent anser att de aldrig 

ser på tv/film med historiska inslag. 43,6 procent av eleverna säger att de spenderar 1–3 

																																																								
11 Föränderlig historiekonsumtion, Datamaterial - Högstadiet (2017), Bilaga 1.	



21	
	

gånger om året med detta material. 17,9 procent svarade 4–6 gånger om året, samt 

avslutningsvis 15,4 procent som varje månad konsumerar detta material. Det sista alternativet 

gällande historiskt material var gällande material som finns tillgängligt via Youtube, 

bloggar/Artiklar etc. och även här belyser eleverna i större utsträckning ett förhållandevis 

högre konsumtionsmönster gentemot intresset av historia. 38,5 procent av eleverna svarade att 

de aldrig konsumerar material från dessa källor. 41 procent svarade att de utnyttjade dessa 

resurser 1–3 gånger om året. 7,7 procent svarade 4–6 gånger om året, samt slutligen ansåg 

12,8 procent att de konsumerade detta sorts material varje månad.12  

          Slutligen fanns det ett sista alternativ gällande om eleverna hade andra alternativ som 

inte vi bifogat i enkäten och vilka detta var. 66,7 procent av eleverna ansåg att de inte 

konsumerade historiskt material i någon annan form. 10,3 procent skrev 1–3 gånger om året. 

7,7 procent svarade 4–6 gånger om året. Lika många svarade även att de konsumerade annat 

material varje månad.13  

          Gällande det material som eleverna faktiskt konsumerade så finns det ett flertal olika 

mönster att se hos elever på högstadiet. Ett flertal av eleverna ansåg att det material de läste 

om berörde andra-världskriget i olika former. Trots detta så saknades exempel gällande vilket 

material de läste, vilket skulle kunna antyda att materialet i sig inte var så viktigt utan snarare 

temat gällande de stora slagen som var det som inspirerade eleverna.  

          När det kommer till film och tv så var exemplen desto fler. Moderna verk så som 

Titanic, Fury, The imitation game, Downton Abbey, är ett fåtal av exemplen. En intressant 

aspekt är dock att ett flertal av eleverna svarade Game of Thrones och sagan om ringen, där 

historia inte nödvändigtvis är så framstående. Dessa verk är snarare något som inspireras utav 

historiska fenomen i framställning gällande tex. produktionsdesign.14 Även här antyder svaren 

på att många av eleverna fascineras utav andra världskriget och krig som fenomen, då detta 

ofta är de valda alternativen.  

 

 

 

 

 

 

																																																								
12 Föränderlig historiekonsumtion, Datamaterial - Högstadiet (2017), Bilaga 1. 
13 Ibid. 
14 Ibid.	
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Tabellen är ifylld i enlighet med respondenternas svar i enkäten. De saknande eller överskridande 

procentenheterna på de 3 sista är gällande flersvarsfrågor där eleverna fyllt i ja/nej svar som ersätter 

aldrig, men som utöver detta har svarat att de ändå håller delvis med.15 

 

När det kommer till alternativa källor till historia via Youtube, bloggar och artiklar, så påvisas 

detta ännu en gång. Eleverna använder enligt dem ofta Youtube som en källa för historiskt 

material av olika sorter. Men det mest prevalenta svaret är gällande andra världskriget. Andra 

svar innefattar tidskrifter så som Allt om Historia och Illustrerad vetenskap. När det kom till 

sista fristående alternativet var det Tv/datorspel samt berättad historia genom släkt eller 

museum som var de framstående svaren.16 

          Enligt svaren så ansåg cirka hälften av eleverna att de sällan fick användning av deras 

historiska konsumtion vid sidan av skolan inom skolämnet (51,3 procent). Av de eleverna 

som ansåg att det hjälpte dem i deras undervisning så var det 12,8 procent som varje månad 

kände att det hjälpte dem, medans 10,3 procent som ansåg att det åtminstone var nyttigt vid 

ett flertal gånger under skolåret. Eleverna påvisar även att de i stor utsträckning önskar mer 

populärhistoriskt material i skolan. 23,1 procent är väldigt positivt inställda kontra de 10,3 

procent som inte önskade mera populärhistoriskt material alls. 30,8 procent av eleverna är 
																																																								
15 Föränderlig historiekonsumtion, Datamaterial - Högstadiet (2017), Bilaga 1. 
16 Ibid 

 Aldrig 1-3 ggr år 4-6 ggr år Varje mån 

Läser 

böcker 

84,6% 7,7% 0% 7,7% 

Tittar film 23,1% 43,6% 17,9% 15,4% 

Youtube… 38,5% 41% 7,7% 12,8% 

Annat 66,7% 10,3% 7,7% 7,7% 

Motivation 

från skola 

59% 33,3% 5,1% 2,6% 

Nytta i 

skola 

51,3% 20,5% 10,3% 12,8% 
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mera försiktigt inställda mot mera av detta material, medans 35,9 procent är positivt inställda 

till en högre mängd populärhistoriskt material.   

          Det som presenterar flest för historia är enligt dem själva ofta familj och vänner som 

inspirerar till diskussioner gällande olika historiska teman. På en andra plats bland vanliga 

svar kommer därefter film och tv som en stark inspirationskälla.  

          Slutligen så påvisar eleverna trots deras försiktiga inställning mot historia att de anser 

att historia är väldigt viktigt. 59 procent är övervägande positiva kontra 10.3 procent som 

tycker att historia är helt oviktigt.17 Eleverna motiverar utöver detta varför historia är viktigt 

eller inte genom två tydliga riktningar. De positivt inställda påvisar att man inte får glömma 

bort det gamla och att det visar hur vi hamnat där vi är. Den mindre positiva inställningen är 

gällande att vi istället bör fokusera på nuet och att historia inte är så viktigt om man inte vill 

arbeta inom ett historiskt arbetsfält. 

 

8. Diskussion högstadiet - Kommersiell historiekonsumtion hos elever 
Utav det historiska material som respondenterna svarat att de nyttjar så visar det sig att 

populärhistoriskt material är av högst relevans.18 Respondenterna har visat att brukandet av 

kommersiellt material är till stor del deras valda preferens av historiskt material. Det är 

därmed kommersiella historiska produkter som är den mest relevanta aspekten att belysa inom 

högstadieelevers frivilliga historiekonsumtion 

          Enlig respondenternas svar tycker en stor del av dem att historia är förhållandevis 

ointressant, trots detta så påvisar svaren att eleverna omedvetet/medvetet konsumerar 

förhållandevis höga mängder historiskt material. Vissa av eleverna tolkar att material så som 

Game of thrones innehar historiska element. Dessa delar kan vara gällande utformning av 

världen, till frågan om kläder och musik som alla kan tolkas ha historisk relevans.19 Dessa 

element är alla godtyckliga varianter utav historiska tolkningar som påvisas vara relevanta på 

olika sätt i elevernas ögon, och lockar till konsumtion av fiktiv historia. Så trots den högst 

fiktiva variant av historia som en serie som Game of thrones gestaltar, så innehåller den 

element som representerar en variant av hur exempelvis genus och sexualitet kunde uttryckas 

i ett medeltida samhälle.  
																																																								
17 Föränderlig historiekonsumtion, Datamaterial - Högstadiet (2017), Bilaga 1.	
18	Ibid.	
19 Zander, Ulf (2014), ”Historiekulturella manifestationer-historia i ord, bilder och musik” i Karlsson, 
Göran-Klas & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och 
tillämpning, s.91f. 
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          Det kan vara svårt att peka mot vilka aspekter eleverna anser vara historiska i en sådan 

fiktiv framställning så som Game of thrones fall, men i enlighet med elevernas tolkning 

påvisar de att verk som detta är en del i den historiska mediering som eleverna tar till sig.  På 

samma sätt kan man spåra en problematik i filmen Titanic som ett flertal elever påvisade som 

relevant historiskt material som de konsumerat. Titanic är till stor del endast fokuserad på den 

kärleksrelation som existerar mellan de två huvudkaraktärerna, och kommer i andra hand med 

den historiska sanningen. Det må anses naivt att tro att kommersiella verk som dessa skall 

beskriva historiska sanningar till fullo, när det främsta målet är att nå en så bred publik som 

möjligt.20  Trots detta går det att argumentera för att dessa tolkningar av historia kan bidra till 

högre historisk förståelse än vad rena dokumentärer skulle kunna uppnå.21 Det är därmed 

viktigt att belysa att elevernas tolkning gällande vad som är historiskt är det med högst 

signifikans. Så när dessa respondenter anser att fiktiva populärhistoriska material ger en 

intressant bild av historia så är det dumdristigt att förbise dessa källors användbarhet.22  

          På så vis har dessa förhållandevis grunda historiska verk chans att möjliggöra reflektion 

inom existentiella frågor som mera konkreta framställningar inte skulle kunna möjliggöra för 

eleverna.23 I enlighet med detta påvisar Steven Dahl att uppfattningen om sanningsenligt 

material påverkar receptionen hos de som brukar materialet och på så vis ökar engagemang 

och reflektionsmöjligheter. Klas-Göran Karlsson påvisar dock problematiken med dessa 

historiska verk då de i sitt arbete i att vara tilltalande och verka levande får för stort inflytande 

över de historiska sanningar som verken borde/kan belysa.24  Trots detta kan dessa historiska 

verk på många sätt belysa händelser på mera intima sätt till skillnad från andra medier, så som 

nyheter etc.25 

          Utöver detta är den populärkulturella historiska framställningen inte endast ett material 

för lärande, men också en del i att väcka intresse hos studenter. Dessa populärkulturella 

fenomen är de som kan öppna dörren för ett fortsatt intresse inom historieämnet. Att använda 

en lättillgänglig ingång för Historia är därmed viktigt för att uppmuntra eleverna att bli 

engagerade av historia.26 Dessa tendenser går att utröna även i de resultaten som framgick 

																																																								
20 Zander (2014), s.106f. 
21 Ibid. 
22 Dahl, Steven. Folkmord som film: Gymnasielevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie. 
Lic.-avh., s.138–145. 
23 Ibid. 
24 Zander (2014), s.106f. 
25 Dahl (2013), s.138–145.	
26 Dean, John (2009), The Social and Cultural Construction of Abraham Lincoln in U.S. 
Movies and on U.S. TV. 
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från högstadiet. Över tre fjärdedelar ansåg att historia är förhållandevis ointressant, som 

kontrast är det över tre fjärdedelar av eleverna som konsumerar film/tv med historiska 

inslag.27 Det blir därmed tydligt att film och tv har ett stort inflytande på de tillfrågade 

eleverna som sällan konsumerar historiskt material.  Med det stora inflytande som mediet har 

över eleverna så kommer också stora krav från lärarens roll i att möjliggöra elevers tolkningar 

av detta historiska material. Om elever använder film och tv som en inkörsport för historia 

krävs det att eleverna får verktyg för att förhålla sig till att tolka historia och dess 

sanningsenlighet.28 Jag ämnar återkomma till dessa mediers användning inom skolväsendet 

vid senare tillfälle och lämnar detta för nu, för att fortsättningsvis titta på andra alternativa 

medier som på liknande sätt används ur ett kommersiellt historiebruk.  

           Ett flertal av de tillfrågade eleverna påpekade att Tv-spel är en av källorna av historia 

som de ofta tar till sig. Tv-spel är på samma vis som film något som troligtvis endast används 

som nöje i första hand, men det går inte heller här att förkasta den historiska presentationens 

roll i mången av de moderna spel som nyttjas idag. Där film har möjlighet att beröra individer 

på ett sätt som få andra medier kan så ligger tv-spels styrka i den höga grad av interaktivitet 

som medföljer.29 Moderna spel så som Assassin’s Creed och Battlefield, är bästsäljare och har 

konsumerats utav miljontals människor och påvisar att det kan finnas en onyttjad resurs av 

historia som bryter mot tidigare historiska konsumtionsnormer. Film och spel har på samma 

sätt lidit utav kritik som påvisar källmaterialet som dålig historia.30  Denna diskurs gällande 

kritik mot film som historiskt material har till stor del avtagit, då mediets styrkor vägt upp 

denna kritik.  

          Interaktiviteten samt det breda utbudet av olika material som kan presenteras är 

säkerligen anledningar till varför respondenterna väljer att bruka materialet. Det går tydligt att 

spåra kopplingar mellan de omtyckta historiematerialen som eleverna på högstadiet 

konsumerar. Spel är på många sätt ett lättsamt nöje så som film/tv kan erbjuda, samtidigt har 

det högt interaktivt värde som många av de andra digitala resurserna som eleverna brukar inte 

har. Eleverna är inte begränsade av den stängda ytan som hur böcker berättar saker för 

läsaren. Utan eleven får i detta fall utöva en form av egen vilja för vad som ska hända i 

berättelsen. Utöver detta behövs inte ett stort engagemang gällande de historiska teman, utan 

																																																								
27 Föränderlig historiekonsumtion, Datamaterial - Högstadiet (2017), Bilaga 1. 
28 Norlander, Peter (2016), Historieundervisning i det multimediala klassrummet – Lärares 
förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet s.83–86. 
29 Chapman, Adam (2016) Digital games as history: How videogames represent the past and offer 
access to historical practice, s.31-41. 
30 Chapman, Adam (2012), Privileging form over content: Analyzing historical videogames, vo1.No 2. 



26	
	

den historiska framställningen kan få komma som andra eller tredje plats enligt prioriteterna. 

Där första plats är gällande nöjet av att spela, på samma sätt som nöjet i Titanic inte 

nödvändigtvis ligger primärt i den historiska framställningen. På så vis kan dessa personer få 

ta del av historiskt material i ett snyggt paket av underhållning samt historiskt mervärde.    

           Som tidigare nämnts är mediet tv-spel enormt i dagens samhälle, och brukas av ett 

otroligt stort antal personer. I de svar som eleverna delgav oss verkade dock tv-spel som 

historiskt material vara en baktanke. Ur ett historiekulturellt perspektiv kan man anse att spel 

trots dess breda utslag fortfarande inte accepterats till fullo som historiskt material och då 

även tolkas av eleverna som endast nöje och dess historiska relevans missas. Ett antagande 

kan därmed göras att ett flertal av de elever som konsumerar tv-spel, även konsumerar spel 

med historiska tolkningar, men dessa kan ha gjort antagandet att spel inte är en relevant källa 

för historiskt material. Denna tolkning går att göra då spel antagligen inte kommer kunna 

uppnå samma breda diskurs som ett skrivet material uppnår.31  

           Den historia som spel istället kan framställa blir därmed reduktionistisk, och begränsas 

till att uppleva och känna den historiska period som framställs.32 På samma sätt som en 

tolkning av Game of thrones centrala teman som historiska moment befinner sig spelmediet 

på ett närliggande plan. Spel begränsas av deras grundläggande narrativ som kan förmedla en 

historisk bild, men vägen till slutdestinationen är på många sätt frivillig. Det går därmed inte 

att måla bilden av spel som en representation av en historisk sanning. Trots detta så finns de 

sanningsenliga kornen inom materialet på samma sätt som en film som är baserad på verkliga 

händelser. Respondenterna inom vårat material har dessvärre inte svarat vilka spel som de 

brukar utan har istället svarat dator/tv-spel som endast en överkategori gällande källmaterial 

som de konsumerar. Det är därmed svårt att belysa vilka spel som elever känner har historisk 

relevans. Oavsett avsaknaden tydliga exempel så är det tydligt att den manliga sidan av 

respondenterna anser detta vara ett fullgott alternativ för historisk konsumtion.  

 

8.1 Föränderlig historiekonsumtion 
Att eleverna använde begränsat material när det kommer till litteratur på högstadiet påvisar 

hur föränderlig historiekonsumtion är och förtydligar även problematiken med att lyfta 

litterära historiska framställningar som den enda sanningen. Spel och film är en stor del i de 

nya medierna som engagerar och knyter band till de elever som nyttjar historia. Med dagens 

stora utbud av historia populärhistoriska produkter så verkar det naivt att gör antagandet att 
																																																								
31 Chapman (2012), Privileging form over content. 
32 Ibid. 
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mindre eller alternativa historiekällor inte kan få större genomslag än mera accepterade 

former av historieskrivning.33 Med det enorma utbudet av nyheter och kommersiella 

produkter som sträcker sig över nationella gränser så kan inte längre färre källor förväntas 

dominera marknaden så som det sett ut tidigare. På så vis offras också visst material när det 

kommer till konsumtion. I detta fall verkar det som att det är den litterära biten som eleverna 

på högstadiet valt att ignorera till förmån för mera digitaliserade former av historiskt material.  
           Det går att peka mot att lärare också mer och mer väljer att avstå textbaserade medier 

till förmån för nya läromaterial.34 Lärare pekar mot elevers oförmåga att ta till sig textbaserat 

material och förhåller sig därmed mera pragmatiskt till en lättare metod för att lära eleverna 

om historiskt material. I de exempel som eleverna presenterar gällande vilka böcker de läst 

påvisar eleverna att materialet de konsumerar sällan är kopplat till skolan, utan istället till 

elevernas egna intressen. Ett flertal av eleverna svarade som exempel att de läser litteratur 

med koppling till andra världskriget, material som de tydligt påvisar att de brukar inom de 

flesta av kategorierna och inte begränsat till litterär konsumtion. Dessa elever använder alltså 

inte nödvändigtvis litterära källor för att detta materialet är deras preferens gällande 

källformat. Utan det kan snarare vara att användningen av litterära verk är en komplettering 

av deras intresseområde gällande dessa tidsperioder. Denna slutsats dras utifrån att eleverna 

inte specificerar särskilda verk som intresserar dom, utan de elever som har andra världskriget 

som intresse svarade att litterära verk gällande denna tidsperiod var vad de konsumerade35. 

Det går därmed att peka mot att eleverna anser att tidsepoken är det relevanta i deras 

konsumtion och inte specifika litterära verk, i och med att respondenterna inte ansåg det 

relevant att specificera dem.36  

           Respondenternas svar påvisar att trots deras begränsade historieintresse så konsumerar 

de en hel del historiskt material, och avsaknaden av litterär konsumtion vägs istället upp av de 

nya medierna så som Youtube och andra digitala material.37  Det historiska material som 

eleverna svarat att de konsumerar via digital väg är inte nödvändigtvis lättare än litterära 

framställningar skulle kunna upplevas vara. Utan de exempel som eleverna valt påvisar att de 

kan ta till sig tunga historiska material men med begränsningen gällande att böcker inte är en 

receptionskanal som är av direkt intresse. Utöver detta finns det också aspekter som pekar 

																																																								
33 Zander (2014), s.141f. 
34 Norlander (2016), S. 83f.  
35 Föränderlig historiekonsumtion, Datamaterial - Högstadiet (2017), Bilaga 1. 
36 Ibid.  
37 Ibid. 
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mot att elever vill känna sig som deltagare i vad de konsumerar.38 Det räcker inte längre för 

elever att endast iaktta och vara en passiv konsument. Elever vill istället engageras och 

medverka i det material som de konsumerar.39 De respondenter som inte påvisar tydliga 

historiska intressen visar att de interaktiva ingångarna till historia ofta är de delar som de 

brukar till högst del. Dessa elever lyfter exempel så som diskussioner med släkt och familj 

samt släktforskning och liknande exempel som intressanta aspekter av historiekonsumtionen. 

Eleverna kan i dessa exempel se kopplingen mellan historia och deras egna liv tydligare, och 

gör aspekten gällande historiemedvetande lättare att förstå. De har i detta fall möjligheten att 

ifrågasätta och ställa frågor till det källmaterial som presenteras i fallet av muntlig historia. I 

Det går därmed ana att interaktivitet och kopplingen till elevernas egna tankar och liv är en 

viktig del i engagemanget för historisk konsumtion bland elever med förhållandevis låg 

”historical literacy”.40  

          Trots de nya mediernas klara receptionsfördelar enligt respondentsmaterialet så går det 

inte att lämna det litterära mediet bakom oss till fullo i utbyte mot digitaliserade versioner. 

Där läroböcker tappar relevans finns det dock möjligheter för populärhistoriska litterära verk 

att finna sin plats. Dessa litterära verk har på liknande sätt som film möjlighet att levandegöra 

historier genom aktörsbetonad framställning.41  De skönlitterära verken har möjligheten att 

knyta an till elevers empatiska förmåga på ett väldigt intimt sätt. De begränsade 

interaktionsmöjligheter är istället här en styrka där elever forceras till att bemöta författarens 

reproduktion av ett folkslag eller en upplevelse. Trots detta så går det inte att förbise att de 

tillfrågade respondenterna inte verkar mottagliga för litterär historia i stor grad. Alternativt för 

detta bör vara att titta på de andra mediernas styrka och använda den verklighetskopplingen 

som engagerar respondenterna i urvalet av litterära historiska verk, så eleverna känner 

kopplingen mellan den litterära historien och deras egna liv. 

 

8.2 Historiekonsumtion och undervisning 
När det kommer till det populärhistoriska materialet som eleverna konsumerar påvisar de i 

stor utsträckning att de vill att skolan fokuserar på populärhistoriska framställningar. Utöver 

detta visar de svarande att nästan hälften motiveras av skolans urval för att utforska historia 

																																																								
38 Häkkinen, Päivi & Kankaanranta, Marja (2011), ”Undervisningsteknologi-  möjligheter och 
motstånd”, i Hansén, Sven-Erik, Forsman, Liselott (red.) Allmändidaktik- Vetenskap för lärare, s.205–
222. 
39 Ibidem. 
40 Karlsson (2014), s 57.  
41 Norlander (2016), s. 83f. 
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på egen hand. I nästan samma utsträckning tycker också respondenterna att den historia de 

konsumerar vid sidan av skolan underlättar lärandet i skolan. Trots den mängd av elever som 

ansåg att historia var förhållandevis ointressant visar detta möjligheterna för att få elever mera 

intresserade utav historia genom populärhistoriskt material.  

          Att introducera större mängd populärhistoriskt material ställer dock väldigt stora krav 

på lärarna. Många lärare anser att historia är lättare att upptäcka genom spelfilm och andra 

populärhistoriska varianter, men det krävs ett samarbete mellan läroböcker och dessa medier 

för att tillåta elever att få en godtycklig förståelse för historiska skeenden.42 Även om dessa 

verk ger elever en visuellt levande bild utav skeenden, är det inte sällan det saknas viktiga 

aspekter i kommersiella verk för att göra dem historiskt korrekta. De populärhistoriska verken 

måste ständigt kompletteras och problematiseras med eleverna för att möjliggöra högre nivå 

av historisk förståelse. Det går därmed inte att sträva efter endast mera populärhistoriskt 

material i skolan för att elever anser det vara mera engagerande och roligare. 

Problematiseringar och att kontextualisera måste alltid utföras för att tydliggöra vad som är 

kommersiella respektive historiska element i ett verk.  

         Som utgångspunkt måste även läroplanen ligga till grund för arbetssättet som används i 

skolan. I läroplanen för högstadiet saknas det begränsningar som skulle kunna förhindra 

arbete med högre mängd av populärhistoriskt material. Istället kan dessa material vara en 

tydlig ingång för många av de arbetsområden som läroplanen betonar som nödvändiga. De 

teman och epoker som åk 7–9 skall hantera är gällande forna civilisationer, världskrigen, 

globalisering etc.43 Det otroligt stora materialet populärhistoria som finns bör möjliggöra 

arbete med förhållandevis sanna populärhistoriska material oavsett vilken av dessa teman som 

bemöts. Utöver detta så skulle populärhistoriskt material tydligt möjliggöra de 

kunskapskraven som Lgr 11 anser att elever skall uppnå för att nå de olika betygen. Detta 

förutsätter däremot att läraren möjliggör problematisering av det material som eleverna får 

uppleva. I arbete med att kontextualisera med hjälp av läroböcker bör elevers 

historiemedvetande kunna lyftas till nästa nivå. De svarande i enkäterna har påvisat att många 

av de inte ser relevansen i historia då det istället bör fokuseras på framtiden för att bygga ett 

bättre samhälle.44 Att få elevers historiemedvetande till en högre nivå förutsätter en vändning 

av denna attityd.  

																																																								
42 Norlander (2016), s.83f.		
43 Skolverket (2011), läroplan för historia, grundskolan. 
44 Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial - Högstadiet (2017), Bilaga 1. 
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           Historiemedvetande definieras som ”sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, 

förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden”.45 Det går därmed att tolka 

respondenternas svar gällande att historia inte är relevant för nuet inte fått dessa koncept 

tydligt problematiserade av lärare i tillräcklig mån. Utifrån det materialet vi samlat in går det 

inte att säga detta med säkerhet, utan andra aspekter ligger säkerligen också till grund för 

dessa påståenden. En viktig aspekt till detta bör dock vara att finna engagerande läromaterial 

för eleverna därhän de kan känna sig involverande i sin egen lärandeprocess och ha roligt 

samtidigt. Norlander belyser denna aspekt när två förhållandevis svaga elever inom historia 

fick möjlighet att arbeta med tv-spel som inspirationskälla för ett arbete om kalla kriget. 

Dessa två elever kunde lättare knyta an till den historia som förmedlades då dessa var 

bekväma i det medium som de fick arbeta med.46 Strävan bör vara att lyckas finna denna 

knytpunkt till varje elev, så att eleverna utifrån sina styrkor kan lära sig att koppla an till den 

stora kontexten inom historia. Utifrån respondenterna på högstadiet så visar det att 

historieundervisningen i nästan 60 procent av fallen inte lyckas att vara tillräckligt intressant 

för att eleverna skall intressera sig djupare inom de ämnesområden som de arbetar med. Det 

går att anta att en liten del av våra respondenter aldrig skulle välja att läsa vidare på sin egen 

fritid men det är svårt att acceptera tanken att endast 40 procent av eleverna skall vara 

intresserade av att fortsättningsvis intressera sig i de historiska teman som skolan lyfter.47 

Fokus bör därmed kanske ligga på att finna populärhistoriska element inom spel, film eller 

skönlitterära verk för att hitta ansatsen för elevers inspiration för fördjupad förståelse. Utöver 

detta bör detta hjälpa elever se de stora generella historiska dragen samt möjliggöra elevers 

egna bruk av historia vid sidan av skolan. 

 
 
8.3 Genusperspektiv på högstadiets resultat 
Till skillnad från resultatet från Gymnasiet så var fördelningen gällande pojkar och flickor 

förhållandevis jämn på högstadiet. 20 av respondenterna svarade att de var pojkar medans 18 

stycken svarade flicka. Enkätresultatet påvisade i detta fall att flickor i högre grad är helt 

ointresserade av historia vid sidan av skolan. pojkar påvisar istället i högre grad att de har lågt 

intresse generellt. Resultaten tydliggör att pojkar i högre utsträckning inte är engagerade i 

historiskt material vid sidan av skolan. Pojkarnas resultat är förhållandevis homogena, där den 
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största delen av svaren visar att de endast beblandar sig av egen vilja av historiskt vid få 

tillfällen. Diskrepansen mellan flickornas svar är tydligare. Ett flertal av de tillfrågade 

flickorna svarar att de intresseras sig i hög grad av historiskt material.48  

          En förklaringsmodell skulle exempelvis kunna vara att flickors generella 

intresseområden inte överlappar tydligt med historiskt material.  Som flicka behövs därmed 

ett medvetet val göras för att möta historiskt material. Detta kan tydliggöras då killar generellt 

kan antas möta spel och film som på olika sätt beblandar det historiska med populärhistoria 

mer än tjejer gör. Våra resultat tydliggör att pojkar bemöter film och spel i större grad som 

ofta innehåller våldsamma inslag så som krig. Det går därmed att anta att resultatet påvisar att 

killar inte nödvändigtvis använder dessa populärhistoriska material som en källa för ökad 

historieförståelse. Istället går det att anta att det istället är den populärhistoriska nöjesdelen 

som lockar i större utsträckning.  

          Jag vill dock tydliggöra att detta inte skall ses som något negativt i förhållande till 

pojkars historiska konsumtionsmönster. Det bör snarare ses som en styrka att många av 

pojkarna bemöter ett material som lockar dem att bredda sina historiska kunskaper på ett 

lättsamt sätt. Utifrån detta blir det intressant gällande hur man bemöter pojkar och flickor på 

olika sätt inom skolan för att öka det historiska medvetandet. Att hitta arbetsvänliga material 

till pojkar i skolan bör därmed ses som mindre problematiskt utifrån våra resultat till skillnad 

från flickorna. Det går därmed att anta att det bör vara svårare att hitta historiskt material som 

engagerar de ointresserade flickorna i skolan än vad det gäller pojkarna. 

          Respondenterna påvisar igen gällande denna kontrasten som finns mellan pojkar och 

flickors historiekonsumtion när det kommer till hur de ser på nyttan av historia. flickor ser 

inte i lika stor utsträckning att historia är viktigt. Fortsättningsvis går det därmed att anta att 

historieämnet behandlar ämnesområden som inte lockar flickor till fortsatt 

historiekonsumtion.  

         Vi kan utifrån detta jämföra vad eleverna brukar vid sidan av skolan och jämföra detta 

kort med vad som påvisas i Lgr11. Lgr11 påvisar i stor utsträckning att det är de stora 

konflikterna som avses att nyttjas i undervisningen på grundskolan för åk 7–9.49 Dessa 

ämnesområden som får stort fokus är bland annat, efterkrigstiden, mellankrigstiden, kalla 

kriget. Det är tydligt att mycket av materialet är i koppling till vad pojkarna svarat i enkäten. 

Som kontrast mot detta så har flickorna i enkätmaterialet svarat att det är material så som 

Titanic som lockar dem. Flickorna är i större utsträckning intresserad av mindre men mera 
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fokuserade narrativ i populärhistoriskt material. Utifrån kursplanen för högstadiet så är dessa 

narrativ inte lika vanliga, då historieundervisningen oftast skall belysa stora generella drag. 

Utifrån detta bör engagemanget för fortsatt bruk av historia bland flickor öka om man i större 

utsträckning belyser mera personliga narrativ.  

 

8.4 Komparativ utgångspunkt – Högstadiet och gymnasiet 
De resultat som påvisats inom gymnasiet och högstadiet får framhållas som väldigt skilda. En 

viktig aspekt att lyfta på en gång är gällande det höga antal flickor som svarade på enkäten för 

gymnasiet. 84,6 procent av de tillfrågade eleverna var flickor, till skillnad från högstadiet där 

fördelningen var betydligt närmare med en delning på 46,2 procent flickor mot 51,3 procent 

pojkar. En av de aspekter som skiljer sig till störst del utöver könsfördelningen är gällande hur 

viktigt elever anser att historia är. 59 procent av eleverna på gymnasiet ansåg att historia är 

mycket viktigt, till skillnad mot den förhållandevis låga siffran på 10,3 procent hos högstadiet.  

          Det finns här två aspekter som till störst del går att utgå ifrån varför det skiljer sig så 

pass mycket. Den första aspekten är gällande att ålder och mognad spelar stor roll på hur 

viktigt eleverna anser historia vara. Den andra aspekten som skulle kunna vara relevant är 

gällande om den könsliga skillnaden antyder att tjejer värderar historia högre än vad pojkar 

gör. Samtidigt belyser genusforskningen att det sällan går att iaktta kön som den enda 

grunden när det kommer till resultat och attityder till undervisningsmoment.50 Enligt den 

standardiserade genusforskningen inom nordiska skolor så har tjejer framhållits som mera 

lyckade och med högre betyg inom framförallt samhällsämnena så som historia.51 Detta är 

inte heller en ny utveckling utan har rört sig i denna riktning under lång tid.  

          I enlighet med detta skulle resultaten förväntas visa att det är pojkarna på högstadiet 

som visar en lättja mot den historiska betydelsen. Tvärtemot så visade det sig att pojkar på 

högstadiet i hög grad tyckte att historia var viktigt och att flickorna var mera negativa. 

Pojkarna på högstadiet verkade ha en tydligare ingång till vad dom tyckte var intressant inom 

historieämnet. Pojkarna svarade på högstadiet i dessa fall att de är intresserade av krig och 

konflikter i större utsträckning än vad flickorna är. Vi kan inte dra några slutsatser ifrån 

gällande hur bra betyg dessa elever har, men utgår vi från den allmänna korrelationen 

gällande kön och betyg så verkar det vara mera komplicerat än att flickor anser att historia har 

hög betydelse. En elev kan därmed prestera väl inom ämnet även om det finns en avsaknad av 

																																																								
50 Lahelma & Öhrn i Hansén (2011),”Skola och kön” i Hansén, Sven-Erik, Forsman, Liselott (red.), 
Allmändidaktik- Vetenskap för lärare, s,115-132. 
51 Ibid.	
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ämnesintresse. Det har snarare visat sig så att i fallen gällande pojkar så kan de verka 

begåvade inom ämnet men ha en avsaknad av höga betyg.52 Då vi inte har svar gällande 

betygsgrund hos elever så förbiser vi denna aspekt. Men något som framgår tydligt hos 

respondenternas svar är att killarna har tydligare specialiserade ingångar till historia. Detta 

genom att killarna har tydliga ingångar som de presenterat som svar gällande intresse till stora 

konflikter så som andra världskriget. Utifrån våra resultat blir det utifrån ett genusperspektiv 

svårt att dra några tydliga slutsatser i huvud taget utifrån det insamlade materialet gällande 

vilka aspekter som spelar in på hur viktigt historia är enligt respondenterna. 

           Den andra aspekten av materialet är gällande ålder och mognad samt huruvida detta är 

det som spelar större roll när vi utgår från att elever tycker att historia är viktigt. Tittar vi 

närmre på de tillfrågade eleverna från högstadiet så går det att utläsa en förhållandevis jämn 

fördelning av de som är 14 till 16 år gällande aspekten om historias vikt. Trots detta finns det 

en tydlig diskrepans gällande ålderns vikt. Fortsättningsvis tydliggörs att gymnasieeleverna 

som deltagit i stor utsträckning visar tydliga inslag av högre historiemedvetande trots endast 

1–2 års skillnad. För att kunna påvisa att ålder eller kön har större inverkan på detta så skulle 

det istället behövas ett större elevmaterial samt ett flertal programval med i vårat datamaterial. 

Det finns därmed för många externa faktorer som kan spela in på resultatet som inte går att 

analysera. Ett av dessa exempel skulle kunna vara de olika ställen som skolorna är 

lokaliserade och huruvida det socioekonomiska klimatet ser olika ut. Socioekonomiska 

skillnader kan lyftas fram då det framställs som en viktigare aspekt med utbildningsnivån hos 

föräldrar än genus när det kommer till resultat och ämnesintresse hos elever.53  På samma sätt 

kan vi lyfta fram programvalet samhälle på gymnasiet som en precis lika viktig aspekt för 

dessa resultat, och att elevernas värderingar har stort inflytande på deras programval.  

          De stora skillnader i motivation gällande varför historia är viktigt är förhållandevis 

snarlika och håller sig inom ramarna om att inte glömma de hemska händelser som skett, så 

som till exempel förintelsen. Det finns dock en tydligare tendens hos gymnasieeleverna att 

poängtera det existentiella historiebruket till skillnad från eleverna på högstadiet som snarare 

håller sig närmare ett kommersiellt historiebruk. Högstadiets elever är mera begränsade till 

fascination gällande stora konflikter än historiens cykliska natur. Det går att utifrån detta 

tydliggöra att eleverna på högstadiet inte känner den kopplingen som existerar mellan dom 

																																																								
52 Lahelma & Öhrn (2011), s.116f. 
53 Ibid. 	
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själva och den historiekultur de skapar och är skapade av.54 På så vis kan vi påstå att dessa 

elever möjligtvis inte fått bemöta särskilt tankeutmanande historieprocesser. Men framförallt 

behöver kanske dessa elever få möta tankeväckande material som engagerar dom att se sin 

plats inom historien.55 Genom ett fortsatt arbete med dessa elevers historiemedvetande kan de 

inte bara upptäcka sitt historiekulturella arv genom kulturella eller nationella kollektiv utan 

också finna ett större sammanhang som de hör till.  

          Respondenterna för både högstadiet och gymnasiet påvisar att en väldigt relevant grund 

för historiekonsumtion och diskussion kommer från släkt och familjen. Denna anspråkslösa 

grund för historieförmedling är tydligt relevant för elever oavsett ålder, och har säkerligen ett 

högt inflytande på vad respondenterna intresserar sig av vid sidan av skolan. En väldigt stor 

del av eleverna påvisar att det ofta är just familjer och släkt som introducerar historiska 

element för dem genom diskussionsmoment. Det är dock tydligt att eleverna vid högstadiet 

influeras till större del av släkt och vänner som delger sig av historia än vad gymnasieeleverna 

gör. Högstadieeleverna belyser att det är förhållandevis vanligt att de delges historiskt 

material från deras nära och kära. Svaren visar att nästan 40 procent påvisar att de genom 

diskussioner med familj och äldre släktingar delges information om historiska skeenden. 

Dessa delar finns också på gymnasiet, men eleverna påvisar en högre grad av självständighet 

när det kommer till att finna information om historiska moment. Eleverna från gymnasiet är 

till exempel ensamma om att belysa hur nyheter är en del i deras historiska konsumtion. En av 

eleverna lyfter hur nyheter är en del i att få en generell allmänbildning om vilka konflikter 

som finns och hur dessa har utvecklats genom historiska skeenden.  

          Eleverna vid gymnasiet belyser genom nyheterna att historia är cyklisk i sin natur och 

att man därmed genom att förstå det nutida sammanhanget och dess historiska natur även kan 

se tendenser om hur framtiden kan se ut. Eleverna vid högstadiet som tidigare nämnts har ett 

grundare historiskt intresse, påvisar att familjen och den nära kopplingen till sin egen historia 

är det som lockar de ointresserade eleverna. På samma sätt är det ökade historieintresset 

kopplat till vad som eleverna anser vara historiskt relevant. För även om eleverna på 

högstadiet inte tittar på nyheter i samma mängd som gymnasiets respondenter så går det att 

dra slutsatsen att högstadieeleverna inte ser den historiska signifikansen i alternativa material 

så som gymnasieleverna gör.  

																																																								
54 Eliasson, Per, (2014) “Progression I historisk kunskap och nationella prov I historia” i Karlsson, 
Göran-Klas & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och 
tillämpning, s.273f.  
55 Ibid.	
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9. Resultat – Elevers konsumtionsmönster av historia i gymnasieskolan  
Evidensen gällande elevernas konsumtion av historia utanför skolan samlades in genom en 

enkätundersökning som skickades ut till en gymnasieskola i centrala Örebro. Enkäten 

besvarades av totalt 39 elever från två klasser i tredje året av det samhällsvetenskapliga 

programmet. Eleverna som besvarade enkäten var mellan 17 till 18 år gamla. Av 39 

respondenter identifierade sig 84,6 procent som kvinnor och 15,4 procent som män. Eleverna 

kunde välja att inte identifiera sig som varken man eller kvinna för att ge eleverna 

tolkningsföreträde, samt för att ge enkäten en framförhållning till ett genusperspektiv. När 

eleverna gavs frågan kring deras intresse för historia utanför skolan, svarade 30 procent av 

eleverna att historia utanför undervisningen var mycket intressant följt av 33,3 procent som 

svarade att historia är ganska intressant och sist 30,8 procent som angav att de hade ett ganska 

litet intresse för historia. Frågan kring elevernas intresse till historia följdes av en fråga som 

behandlar elevers konsumtion av historia genom litteratur. Eleverna tillfrågades om de läste 

böcker med historiska inslag, varav 33,3 procent svarade att de läste skönlitterära böcker med 

historiska moment 1 till 3 gånger om året, följt av 12,8 procent som svarade att de läste 4 till 6 

gånger om året. Av 39 elever svarade däremot 51,3 procent att de aldrig läser böcker med 

historiska inslag utanför skolan. De elever som svarat att de läser sådan litteratur bads ge 

exempel på böcker de läst. Exemplen som eleverna gav var bland annat böckerna Anne 

Franks dagbok, Molnfri bombnatt samt Stolthet och fördom.56   

         När eleverna tillfrågades om de tittade på film eller TV-serier på fritiden med historiska 

inslag, visade resultatet en mer jämn fördelning där 28,2 procent av eleverna såg på film eller 

TV-serier med historiska inslag varje månad, 25,6 procent av eleverna svarade att de tittade 4 

till 6 gånger om året, 28,2 procent svarade 1 till 3 gånger om året och avslutningsvis svarade 

17,9 procent att de aldrig såg på film eller TV-serier med historiska inslag. De elever som 

svarade att de tittade på sådana inslag fick ge exempel. Eleverna gav exempel som Hotel 

Rwanda, Twelve years a Slave, Historieätarna, Argo samt TV-serien Vikings.57  Frågan kring 

film och TV-serier följdes av elevers konsumtion av historia genom Youtube, bloggar eller 

artiklar. Eleverna tillfrågades om de tittar på historiska inslag utanför skolan genom 

förenämnda medel. Resultatet visade att 17,9 procent tittade varje månad, 10,3 procent tittade 

4 till 6 gånger om året, 23,1 procent tittade 1 till 3 gånger om året, och till sist 48,7 procent 

																																																								
56 Se, Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial - Gymnasiet (2017). Bilaga 2 - Gymnasiet för fler 
exempel. 
57 Se, Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial - Gymnasiet (2017). Bilaga 2 - Gymnasiet för fler 
exempel.	
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tittade aldrig på historiska inslag genom dessa medier. Eleverna svarade att de tittade på 

dokumentärer genom Youtube, läste artiklar i National Geographic eller Illustrerad 

Vetenskap, eller gick in på musikrelaterade hemsidor som gav fakta kring äldre musiker. 

 

Tabell 1 - Gymnasiet 
Sammanfattande tabell av huvudfrågorna i enkäten 

 

Enkäten behandlade även frågor rörande hur och om elever kommer i kontakt med historia på 

fritiden på något annat sätt än ovannämnda alternativ och i så fall hur. Responsen gav ett 

jämnt resultat där 37,8 procent av eleverna svarade Ja, att de kom i kontakt med historia 

utanför skolan genom andra medel, och 40,5 procent svarade nej. Resten av eleverna 

specificerade antalet gånger de kom i kontakt med historiska inslag i fritiden där 13,5 procent 

svarade 1 till 3 gånger per år, 4 till 6 gånger per år och 13,5 procent svarade varje månad. 

Eleverna bads även specificera hur de kom i kontakt med historiskt material i fritiden och ett 

antal elever gav exempel som nyheter, podcasts, muséer samt tidskriften illustrerad vetenskap.  

            Ovannämnda fråga följdes av en frågeställning som behandlade elevernas 

förhållningssätt till historieämnet. Eleverna bads svara på om historieämnet har motiverat de 

till att titta eller läsa om historia på fritiden. Resultatet visade att 38,5 procent av eleverna 

svarade Ja och 48,7 procent svarade Nej. Resten av eleverna som inte svarade Ja eller Nej 

kunde specificera hur ofta historieämnet har fått de att titta eller läsa om historia på fritiden. 

Elevsvaren visade att 20,5 procent tittade eller läste historia på fritiden 1 till 3 gånger om året, 

12,8 procent svarade 4 till 6 gånger om året och 7,7 procent svarade varje månad. 

            Nästkommande frågeställning behandlade huruvida eleverna kände att de fick 

användning av det historiska material som de konsumerade vid sidan av undervisningen. 

Svaren blev att 43,6 procent av eleverna kände Ja, de fick användning av dessa kunskaper, 

och 41 procent svarade Nej. De återstående resultaten visade att 17,9 procent av eleverna fick 

 Aldrig 1–3 ggr 

år 

4–6 ggr 

år 

Varje 

månad 

Läser litteratur med historiskt 

inslag 

51,3 % 33,3 % 12,8 % 2,6 % 

Tittar på Film/Tv-serier 17,9 % 28,2 % 25,6 % 28,2 % 

Youtube/bloggar/artiklar 48,7 % 23,1 % 10,3 % 17,9 % 
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användning av dessa kunskaper 1 till 3 gånger i månaden, 17,9 procent fick användning av det 

4 till 6 gånger i månaden och 2,6 procent fick användning av det varje månad. 

            Slutligen tillfrågades eleverna kring populärhistoriskt material och hur de kommer i 

kontakt med historia genom, exempelvis genom vänner eller familj. Eleverna fick även 

besvara om de kände att historia var viktigt för dem, där de även förväntades motivera sina 

svar kring varför eller varför inte historia är viktigt. Den första frågan kring populärhistoria 

frågade eleverna om de anser att populärhistoriskt material borde implementeras mer i 

undervisningen. Utfallet visade att 48,7 procent höll med om att populärhistoriskt material 

borde användas mer i undervisningen, 41 procent höll delvis med och 7,7 procent höll helt 

och hållet med. Frågan hur eleverna kommer i kontakt med historia visade att kontakten oftast 

skedde genom familjen.58 Den avslutande frågan kring vikten av historia för eleverna gav ett 

relativt positivt resultat. 59 procent av eleverna svarade att historia är mycket viktigt och 33,3 

procent svarade att historia är ganska viktigt. Eleverna förväntades även ge en motivering till 

varför eller varför inte historia är viktigt. Många motiveringar var positiva och hade liknande 

svar där eleverna ansåg att historia är viktigt för att ”… se konsekvenser av det förflutna och 

tänka på dem när man gör val inför framtiden” samt för att ”…historien alltid upprepar sig är 

det viktigt att lära sig om historia så man kan lära sig av tidigare misstag, förebygga dem och 

se till att de inte händer igen”.59 De förenämnda citaten visar att eleverna har förståelse för 

betydelsen av historisk kunskap samt att de inser vikten av hur det förflutna har en påverkan 

på samtiden.  

 

10. Diskussion- Gymnasieelevers konsumtionsmönster av historia  
Resultatet från enkätundersökningen visar att eleverna är delvis positivt inställda till historia 

utanför skolan, men inte till historieundervisningen. Eleverna uttrycker att historia är 

intressant, men att historieämnet inte har motiverat de till att själva läsa och söka kunskaper 

om ämnet. Eleverna tillfrågades även om kände att de hade nytta av det populärhistoriska 

material som de konsumerade utanför skolan, i undervisningen. Enkätutfallet visade att 41 

procent av eleverna ansåg att de fick nytta av kunskaper som de konsumerade utanför skolan.  

Slutsatsen av ovannämnda motiveringar och siffror från enkätrutfallet visar att eleverna är 

mer positivt inställda till att konsumera historia via egna medier snarare än via 

historieundervisningen. Eleverna uttrycker, som nämnt ovan, att historieämnet inte har 

																																																								
58 Eleverna gav även svar som t.ex. musik och sociala medier. Se, Föränderlig Historiekonsumtion, 
Datamaterial - Gymnasiet (2017). Bilaga 2 - Gymnasiet för fler exempel. 
59 Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial - Gymnasiet (2017). Bilaga 2 – Gymnasiet. 
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motiverat de till att söka egna kunskaper, vilket visar att de har tagit eget initiativ till att hitta 

egna medel som är mer anpassade efter deras intressen. 

          Utfallet av undersökningen kan jämföras med Johan Hanssons avhandling där han 

redogör kring gymnasieelevers förhållningssätt till historia baserat på en enkätundersökning. 

Hanssons utfall visade att eleverna uttryckte en mindre positiv attityd till historia på grund av 

att de såg det endast som ett skolämne, snarare än en aspekt i samhället eller deras liv.60 

Hanssons resultat kring elevernas negativa förhållning till historieämnet kan jämföras med 

våra resultat, då eleverna påvisar samma inställning till historieämnet. Skillnaden mellan våra 

resultat och Hanssons utfall är däremot att eleverna som deltog i vår enkät visar en större 

förståelse för hur historia har en roll i samhället och även deras egna identitet. Eleverna tar 

även eget initiativ till att hitta egna medier och material under sin fritid som behandlar 

historia, vilket visar att eleverna har ett större intresse för historia samt att de inte endast ser 

det som ett skolämne då de även konsumerar historia utanför skolan. 

           Baserat på elevmotiveringar och siffror i gjord enkät kan följande resultat kring våra 

gymnasieelevers förhållning till historia dras.61 Först och främst motiverar eleverna att 

historia är viktigt, ”För att förstå världens nutida situation samt för att kunna förutse 

framtidens händelser”.62 Denna elevmotivering är ett exempel på liknande motiveringar som 

finns i enkäten. Ett annat intressant exempel är när en elev motiverar vikten av historia genom 

att koppla det till identitet. Eleven motiverar att ”Historian ger en förklaring till varför världen 

ser ut som den gör idag, och historian har en påverkan på människornas identitet”.63 Denna 

elevmotivering uppvisar en förståelse för hur historia har en påverkan på identitet och kanske 

även historiemedvetande då eleven nämner det förflutna som en viktig faktor. Det dem flesta 

elevmotiveringar hade gemensamt var att de hade en förståelse för historia som en 

meningsskapande process, vilket uppvisar en bra insikt i hur historia kan påverka både samtid 

och identitet. Eleverna visar även en mer positiv inställning till historia då de uttrycker vikten 

av att ha historiska kunskaper för att det ”Ger förståelse för världen” samt ”Vi lär oss 

förhoppningsvis av våra misstag och kan se samband mellan vad som har hänt och vad som 

																																																								
60 Hansson, Johan (2010), Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning 
om historieämnet. Elektroniskt publicerad: <	http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:313665/FULLTEXT01.pdf>. Hämtad 2017-04-27. 
61 Se motiveringar under frågan ”Motivera varför/varför inte historia är viktigt”. Finns i, Föränderlig 
Historiekonsumtion, Datamaterial - Gymnasiet (2017). Bilaga 2 – Gymnasiet. 
62 Se, Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial - Gymnasiet (2017). Bilaga 2 – Gymnasiet. 
63 Se, Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial, Gymnasiet (2017). Bilaga 2. 



39	
	

händer nu”.64 Förenämnda elevmotiveringar visar även att eleverna har ett utvecklat 

historiemedvetande för att de ser historia som ett viktigt medel för att nå det förflutna samt 

som ett verktyg som har problemlösande egenskaper. Med problemlösande egenskaper syftar 

jag på den förenämnda elevmotiveringen där eleven uttrycker att människor kan lära sig av 

tidigare misstag för att undvika i samtida sammanhang. 

 

10.1 Programval som påverkande faktor i gymnasieskolan 
Val av program i gymnasiet kan ha en påverkan på hur elever förhåller sig till historia. 

Eleverna som besvarade enkäten går sitt tredje år i samhällsvetenskapliga programmet. Detta 

program är teoretiskt inriktat och behandlar humanistiska ämnen som till exempel historia, 

samhällsvetenskap och språk. Elever som söker sig till detta program har generellt sett ett 

intresse för samhällsvetenskapliga ämnen och vill fördjupa sina kunskaper från högstadiet. Då 

eleverna går sitt tredje år i gymnasiet, betyder det att de har behandlat i princip alla kurser 

som erbjuds i historia i gymnasieskolan.  

          Den kvalitativa delen av enkäten visar resultat kring hur eleverna motiverar varför 

historia är viktigt. En elev uttrycker att historia är viktigt på grund av; 
…när man förstår historia/varför saker har hänt kan man lättare förstå varför världen ser 

ut som den gör och fungerar, och utefter det lösa problem. Men jag tycker mest att vissa 

delar av historia är intressanta att läsa om bara för att det är kul och allmänbildande.65 

 

Det ovannämnda citatet är ett bra exempel av elevmotiveringarna som sammanställdes från 

enkäten. Eleven resonerar i ovannämnda citat att det är viktigt att förstå varför saker har hänt 

och hur världen fungerar, samt avslutar med att nämna det är bra för allmänbildningen. 

Eleven nämner även att historia är bra för att lösa problem, vilket kan ses som en indikation 

på att eleven ser historia som en meningsskapande process som kan användas till att lösa 

uppkomna konflikter. Påståendet kan även antyda att eleven har fördjupad insikt inom 

historia, där antigen skolan eller eleven själv har tagit del av historiekunskaper som behandlat 

olika historiska processer som är konfliktbaserade. 

          En annan intressant motivering av en elev uttrycker att det är viktigt att ha kunskaper 

inom historia för att, ”Vi lär oss förhoppningsvis av våra misstag och kan se samband mellan 

vad som har hänt och vad som händer nu”.66  Eleven pratar om samband mellan det förflutna 

																																																								
64 Se, Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial, Gymnasiet (2017). Bilaga 2. 
65 Se, Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial, Gymnasiet (2017). Bilaga 2. 
66 Se, Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial, Gymnasiet (2017). Bilaga 2. 
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och det nutida samhället, vilket kan indikera att eleven ser historia som en meningsskapande 

process som påverkar nutid och framtid. Detta är också ett exempel på ett utvecklat 

historiemedvetande där eleven resonerar och reflekterar kring vilken påverkan historia har på 

samhället idag. 

          Förhållningssättet till historia som gymnasieeleverna i samhällsvetenskapliga 

programmet har, kan jämföras med Kristina Ledmans studie kring hur elever från 

yrkesinriktade program resonerar kring historia. Ledman redogör att eleverna uttrycker att 

historia är viktigt att ha kunskap om, men att det är betydelselöst för dem i framtiden. 

Eleverna resonerar att historieämnet inte är relevant för deras framtida yrkesliv och att det 

därför inte är nödvändigt. De anser däremot att historia är viktigt för allmänbildning, samt för 

att förstå sin egen historia och samhälleliga förändringar.67 

          Eleverna i samhällsvetenskapliga programmet i Örebro har en något mer positiv 

inställning till varför historia är viktigt, samt att de är mer medvetna om hur historia har en 

påverkan på både deras liv och samhället idag. Trots att en mindre positiv attityd till historia 

kan observeras i Ledmans studie, har både eleverna i de teoretiska och yrkesinriktade 

programmen en gemensam åsikt om att historia är viktigt för allmänbildningens skull samt för 

att förstå sin egna historia. Detta kan antyda att förhållningssättet till historia utifrån 

programval val inte skiljer sig markant. Förutom att eleverna i det yrkesinriktade programmet 

är mer fokuserade på hur historia kommer påverka deras yrkesliv i större mån än 

gymnasieeleverna i det teoretiska programmet i Örebro. 

 

10.2 Populärhistoriskt material i Gymnasieskolan 
Det är intressant att spekulera kring varför elever påverkas mer av populärhistoriskt material 

än stoff som är mer vetenskapligt inriktat. Utfallet från enkäten visar att en hög andel av 

eleverna anser att populärhistoriskt stoff borde implementeras i undervisningen. Resultatet 

visar även att eleverna konsumerar mer historiska inslag genom till exempel film och TV-

serier. Populärhistoriskt material kan användas i historieundervisningen, däremot inte som ett 

huvudsakligt innehåll utan som ett komplement. Elevernas respons kring implementeringen 

av populärhistoriskt material i undervisningen kan jämföras med Robert Thorps studie. Han 

redogör kring värdet av populärhistoriskt material och menar att de oftast behandlar komplexa 

																																																								
67 Ledman, Kristina (2015), ”Så kan man vara med” – Om historieundervisningens värde och mening 
enligt elever på yrkesprogram”, i Utbildning & Demokrati nr 3 2015, s.12–13. 
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processer utifrån ett förenklat perspektiv.68 Baserat på vårat enkätutfall, kan elevernas intresse 

för populärhistoriskt material ses som en indikation på att de föredrar material som förenklar 

olika historiska skeenden. 

 

10.3 Populärhistoriska tidskrifter i historieundervisningen 
Utfallet av enkäten visar att elever läser populärhistoriska tidskrifter under sin fritid om 

intresset finns. Flera elever angav bland annat National Geographic som ett exempel, vilket 

kan indikera att sådana tidskrifter kan vara ett bra komplement att använda i 

historieundervisningen då de oftast innehåller ett relativt lättläst och koncentrerat material 

som eleverna finner intressant. Exempel på tidskrifter som fokuserar på ämnet historia är Allt 

om historia, Populär Historia samt Militär Historia. De förstnämnda tidningarna har ett mer 

allmänt historiskt innehåll, medan den sistnämnda tidningen fokuserar mer på militär historia 

och processer som rör det ämnet. Enkätutfallet kring elevernas respons gällande 

populärhistoriska tidskrifter de konsumerade utanför skolan, kan jämföras med Robert Thorps 

resonemang kring problematiken med sådana tidskrifter. Han belyser att de ger en begränsad 

bild av komplexa historiska skeenden.69 Thorps resultat kring begränsningen av tidskrifter är 

intressant att jämföra med våra enkätresultat, då utfallet av enkäten visar att eleverna kan 

tänka källkritiskt samt att de har ett utvecklat historiemedvetande. Eleverna motiverar att 

historia är viktigt, ”…eftersom man måste ha flera perspektiv på saker och man får ett mer 

öppet sinne” samt att det ”Ger förståelse för världen”.70 De belyser vikten av att se komplexa 

händelser utifrån flera aspekter och redogör även att det är viktigt att ha ett öppet sinne när 

dem läser historia för att förstå världen, som eleverna uttrycker.  

          Den slutsats som kan dras utifrån elevmotiveringarna från enkäten, är att eleverna 

förstår vikten av att ta del av olika perspektiv när det gäller historia. De har ett tillräckligt 

utvecklat källkritiskt förhållningssätt för att förstå att det finns begränsningar med olika typer 

av material och därför måste de läsa och ta del av olika perspektiv som behandlar särskilda 

historiska processer. Trots att Thorp resonerar kring problematiken med tidskrifter och anser 

att de är begränsade, kan sådant material vara en viktig resurs som får eleverna att konsumera 

mer historia utanför skolan. 

																																																								
68	Thorp, Robert (2015),” Popular history magazines and history education”, i Historical Encounters: 
A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education nr 2 (1) 2015, s.110.	
69 Thorp (2015), s.110. 
70 Se, Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial, Gymnasiet (2017). Bilaga 2, under motiveringar.	
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          När eleverna tillfrågades om de läste bloggar eller artiklar med historiska inslag, 

svarade 48,7 procent av eleverna aldrig. Trots att majoriteten av eleverna inte läste historia 

genom förenämnda medel, fanns en liten andel elever som gjorde det. Av 39 elever svarade 

17,9 procent att de tittade på Youtube, läste bloggar eller artiklar med historiska inslag varje 

månad, följt av 10,3 procent som läste 4 till 6 gånger om året och 23,1 procent som läste 1 till 

3 gånger om året. Bloggar och artiklar kan kopplas till populärhistoriska tidskrifter, då det 

oftast finns bloggar som är inriktade på att förmedla historiskt material. Bloggar erbjuder även 

läsarna att i större mån diskutera innehållet med skribenten och möjligtvis även påverka 

innehållet, vilket kan resultera i åsiktsutbyten och att respondenter tar del av andra perspektiv. 

Denna möjlighet finns inte via tidskrifter. 

           Det är tydligt utifrån siffrorna i enkätutfallet att det finns ett litet intresse för att läsa 

populärhistoriska tidskrifter samt se på historiska inslag genom Youtube eller bloggar. 

Eleverna uttrycker att olika perspektiv ger dem större förståelse för världen, vilket kan tolkas 

som att de får ta del utav dessa alternativa perspektiv genom populärhistoriska medier och 

tidskrifter. Det finns däremot, som Thorp argumenterar, en begränsning med populärhistoriskt 

material i form av att det ger en begränsad skildring av historiska processer. Däremot, utifrån 

elevmotiveringarna kring olika perspektiv samt deras allmänna inställning till 

populärhistoriskt material i undervisningen, kan slutsatsen dras att eleverna är tillräckligt 

källkritiska för att kunna förstå begränsningen av sådant material. 

 

10.4 Skönlitteratur 
Enkätresultatet visar att eleverna inte hade ett större intresse för att läsa litterära verk med 

historiskt inslag utanför skolan. Av totalt 39 elever svarade 51,3 procent att de aldrig läste 

sådan litteratur, följt av 33,3 procent som svarade 1 till 3 gånger om året och 12,6 procent som 

svarade 4 till 6 gånger om året. Eleverna som svarade att de läste litteratur med historiska 

inslag bads ge exempel på böcker som de läst. Dem flesta elever angav skönlitterära verk som 

Anne Franks dagbok, Molnfri bombnatt och Stolthet och fördom.71 Skönlitteratur är en bra väg 

till att konsumera mer historiskt material under fritiden, då det finns ett stort utbud av verk 

som utspelar sig under olika historiska skeenden.  

          Christina Vischer Bruns redogör i sin studie kring vikten av litteratur i både samhälle 

och undervisning. Hon menar att litteratur ger elever möjlighet att ta del av perspektiv och 

värderingar som de annars inte har tillgång till. Hon argumenterar även att litteratur är lika 

																																																								
71 Se, Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial, Gymnasiet (2017). Bilaga 2 för fler exempel. 
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med sanning, för de ger eleverna upplevelser som de inte kan inhämta från deras egna vardag 

eller sociala nätverk.72 Bruns argument kring litteratur kan jämföras med den skönlitteratur 

eleverna angav i vår undersökning. Litteraturen som eleverna hade läst utanför skolan kan 

förmedla sådana upplevelser, då de kan exempelvis behandla hur en viss historisk epok 

förhöll sig till socioekonomiska förhållanden, etnicitet eller kön. Eleverna får även ta del av 

värderingar och perspektiv som var verksamma under epoken det litterära verket utspelade sig 

i, vilket således ger dem tillgång till en historisk alternativ värld. Ett exempel på ett sådant 

litterärt verk är Molnfri bombnatt, som en gymnasieelev motiverade att den hade läst i 

enkätutfallet. Denna berättelse utspelar sig under andra världskriget där läsaren får följa en 

tysk huvudkaraktär under nazistregimen. 

          Ett annat exempel som eleverna angav i vår enkätundersökning var boken Stolthet och 

fördom. Boken Stolthet och fördom är skriven av författaren Jane Austen och utspelar sig i 

1800-talets England. Den behandlar vardagslivet i en engelsk förort och avspeglar normer, 

sociala och ekonomiska aspekter som var verksamma under denna tid.  Ett annat exempel av 

en gymnasieelev är boken Northanger Abbey av samma författare. Boken utmanar 

traditionella könsmönster genom att ha en kvinnlig hjältinna som huvudkaraktär, vilket var 

ovanligt under den tiden. Båda böcker ger inblick i hur människor resonerade i England under 

den tiden och kan även få eleverna att reflektera kring hur konservativa könsmönster 

påverkade kvinnors roll i olika sociala och historiska skeenden. 

          Sammanfattningsvis visar vårat enkätresultat att majoriteten av gymnasieeleverna hade 

ett bristande engagemang för litteratur, men att det däremot finns en liten andel som 

intresserar sig för att läsa litteratur med historiska inslag. De elever som hade ett intresse för 

att läsa litteratur med historiskt inslag utanför skolan har viktig fördel då de får ta del av 

alternativa perspektiv och värderingar. Litteratur ger eleverna även inblick i hur historiska 

skeenden utspelade sig från ett annat perspektiv än exempelvis läroböcker, vilket kan ha ett 

viktigt underhållningsvärde för eleverna. Avslutningsvis kan slutsatsen dras att eleverna 

konsumerar mindre historiskt material genom litteratur. Det finns ett svagt intresse som har 

potentialen att bli större, däremot måste det finnas ett starkt medium, som exempelvis 

historieundervisningen i skolan, som får eleverna att bli mer intresserade av att konsumera 

historia på fritiden. 

 

																																																								
72 Bruns Vischer, Cristina (2011), Why literature? The value of literature reading and what it means 
for teaching, s.13. 
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10.5 Film som medium 
Enkäten visar att ett populärt sätt att konsumera historia bland elever är genom film och Tv-

serier. När eleverna tillfrågades om de tittade på filmer eller Tv-serier med historiska inslag, 

svarade 28,2 procent varje månad, följt av 25,6 procent som svarade 4 till 6 gånger om året 

och 28,2 procent som svarade 1 till 3 gånger om året. Detta resultat, jämfört med resultaten 

från frågorna kring litteratur, bloggar och artiklar, är mer jämnfördelat än exempelvis 

enkätutfall kring litteraturkonsumtion. Eleverna visar att det finns ett relativt stort intresse för 

att konsumera historia genom film och uppger även flera exempel på filmer och Tv-serier som 

de anser har historiska inslag. Historieätarna, följt av Twelve years a Slave, Schindler’s list 

och Hotel Rwanda var filmer och serier som eleverna gav som exempel när de bads motivera 

vilka filmer de sett. 

        Vårat enkätresultat visar att två olika tolkningar kan göras. Den första tolkningen är att 

eleverna visar ett markant intresse för att konsumera historia genom filmer och Tv-serier. Den 

andra tolkningen visar att eleverna uppfattar de förenämnda titlarna som filmer och tv-serier 

som en produkt som skildrar olika historiska skeenden. Elevernas förhållningssätt till filmer 

och serier har både fördelar och nackdelar beroende på hur lärare väljer att implementera 

dessa medel i historieundervisningen. En fördel med filmer och tv-serier är att det utgör en 

stor underhållningsfaktor för eleverna samt att de inte skildrar lärobokskunskaper som elever 

kan uppfatta som mindre intressant. Filmer och Tv-serier använder sig även av medium som 

bild och ljud, vilket inte exempelvis litteratur gör. Dessa typer av medium kan göra att 

eleverna blir mer intresserade och motiverade till att konsumera historia utanför skolan.	

											Utöver de förenämnda titlarna på filmer och Tv-serier som eleverna angav, var det en 

relativt hög andel av eleverna som motiverade att de konsumerade historia utanför skolan 

genom dokumentärer. Eleverna angav inte specifika exempel på material de sett, men utifrån 

våra enkätresultat kan ett generellt intresse för dokumentärer observeras bland eleverna. 

Intresset för dokumentärfilmer kan ses som positivt, då dokumentärer, till skillnad från 

spelfilm, är bättre på att synliggöra komplexa historiska processer. 

          Resultatet från vår enkätundersökning kan jämföras med utfallet i Steven Dahls studie 

kring hur elever uppfattar filmen Hotel Rwanda. Dahl redogör att gymnasieelever uppfattade 

meningsprocesser i filmen, men att de inte såg filmen Hotel Rwanda som en historiekulturell 

produkt.73 Dahls utfall kan inte fullkomligt appliceras på enkätresultatet, då vår studie inte 

hade som mål att undersöka hur elever uppfattade en specifik film. Jag vill däremot belysa, 
																																																								
73 Dahl, Steven. Folkmord som film: Gymnasielevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie. 
Lic.-avh., s.48ff. 
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genom utfallet av vår studie och Dahls, att det finns likheter mellan båda resultat då de visar 

att gymnasieelever kan uppfatta meningsprocesser i film. 

          Sammanfattningsvis kan två tydliga slutsatser dras utifrån enkätutfallet. Den första 

slutsatsen pekar på att eleverna kan urskilja historiska inslag i film, vilket pekar på ett 

utvecklat historiemedvetande. Den andra slutsatsen indikerar att elever, inom en begränsad 

skala, uppfattar vissa filmer som historiekulturella produkter. Evidensen till de förenämnda 

argumenten är att ett stort antal elever ger exempel på relevanta filmer med betydande 

historiska skeenden, vilken kan peka på att de uppfattar viktiga historiska meningsprocesser 

som dessa filmer försöker skildra. En annan intressant aspekt som är viktig att belysa i 

koppling till ovannämnda slutsatser, är resultatet från enkätfrågan gällande om 

undervisningen borde implementera mer populärhistoriskt material. Utfallet visade att 48,7 

procent av eleverna svarade att de höll med, men inte fullkomligt, om att populärhistoriskt 

stoff borde tas med i undervisningen, medan 41 procent svarade att de höll delvis med. 

Slutsatsen som kan dras utifrån dessa andelar är att majoriteten av eleverna inte var 

fullkomligt positiva till att ha populärhistoriskt material i undervisningen, vilken kan peka på 

att eleverna kan ha en vinklad uppfattning gällande den kommersiella historieförmedlingen 

som skildras i filmer. 

         När det gäller konsumtionsmönster av historia hos gymnasieelever och film, kan 

följande observeras utifrån enkätutfallet. Först och främst, elever konsumerar mer historia 

genom visuella medel som film och Tv-serier än exempelvis litteratur och tidskrifter. Det 

finns ett stort intresse för film och Tv-serier, vilket gör att eleverna delvis vill att sådana 

medier ska implementeras mer i historieundervisningen. Anledningen till att eleverna 

generellt sett har ett större intresse för visuella medel kan vara samhälleliga och tekniska 

förändringar som uppmuntrar ungdomar till att konsumera historia, eller kunskap i allmänhet, 

genom exempelvis kommersiella medel som film. Kommersialism kopplat till historia är 

något som Karlsson redogör kring i sin forskning, där han menar att det finns ett funktionellt 

historiebruk med målet att fylla personliga ändamål eller intressen för olika aktörer i 

samhället.74 Jag vill däremot understryka att endast elevernas konsumtionsmönster av historia 

utanför skolan är betydande i denna studie, däremot är Karlssons resonemang kring 

kommersiellt historiebruk viktigt att uppmärksamma, då det synliggör problematiken med att 

elever är mer intresserade av att konsumera historia genom film och Tv-serier. 

																																																								
74 Karlsson, Göran-Klas (2014), ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv” i 
Karlsson, Göran-Klas & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och 
tillämpning, s.71. 
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11. Förhållningssätt till historia - en komparativ analys mellan Gymnasie- 

och högstadieelever  
Enkätresultatet i gymnasie-och högstadieskolan visar att det råder en viss skillnad mellan 

elevernas förhållningssätt till både historia och historieämnet. Utfallet visar att eleverna i 

högstadiet är mer fokuserade på att få kunskap om nuet och ser ingen användning av att ha 

kunskap om det förflutna. Att elever i högstadiet resonerar på detta sätt kring vikten av 

historia kan vara på grund av deras historiemedvetande. Under högstadiet sätts vikten i 

historieundervisningen mer på att lära sig i en förenklad form av olika historiska processer 

snarare än hur historia har en koppling till dem själva. Fördjupningen av deras 

historiemedvetande behandlas inte förrän på gymnasiet där de olika kurserna i historia tar upp 

både historiska processer samt elevernas egna historia. Det utvecklade historiemedvetandet 

kan observeras i gymnasieelevernas motiveringar där eleverna är mer positivt inställda till 

historia.75 Gymnasieelevernas någorlunda positiva inställning till historia kan bero på, som 

nämnt tidigare, deras kunskapsbakgrund.  

         Rosenzweig och Thelen undersökte i sin studie kring vikten av det förflutna och hur 

människor ser att det påverkat deras liv och framtid. Undersökningen visade att högre 

utbildning gör det enklare för människor att konsumera historia via medel som exempelvis 

böcker och muséer.76 Detta resultat av Rosenzweig och Thelen kan jämföras med 

enkätutfallen från gymnasie-och högstadieskolan, då gymnasieelever som har en högre 

utbildning än högstadieelever, visar en större förståelse för det förflutna på grund av deras 

fördjupade kunskaper i historia.  

          En tydlig jämförelse kan göras mellan gymnasieelevernas motiveringar gällande vikten 

av att ha historiska kunskaper och Rosenzweig och Thelen’s utfall. En gymnasieelev 

motiverar tydligt att historia är viktigt för att, ”…få lärdom om vad som har hänt och varför 

samhället ser ut som det gör idag”. En annan gymnasieelev kopplar även det förflutna till 

framtiden genom att motivera, ” Eftersom historien alltid upprepar sig är det viktigt att lära 

sig om historia så man kan lära sig av tidigare misstag, förebygga dem och se till att de inte 

händer igen”.77 De förenämnda elevmotiveringarna understryker tydligt att de ser på det 

																																																								
75 Se, Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial, Gymnasiet (2017). Bilaga 2.	
76	Rosenzweig, Roy & Thelen, David (1998), The Presence of the Past: Popular Uses of History in 
American life, s.28.	
77 Se, Föränderlig Historiekonsumtion, Datamaterial, Gymnasiet (2017). Bilaga 2, – Gymnasieskolan 
under ”Motiveringar”. 
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förflutna som ett viktigt verktyg för att förstå samtid och framtid. Den andra eleven uttrycker 

även att den kan få lärdom från det förflutna för att undvika framtida misstag. Slutsatsen är 

därmed att eleverna i gymnasieskolan visar fördjupade kunskaper i historia samt ett utvecklat 

historiemedvetande som kan tolka vikten av dåtid, samtid och framtid. 

 

11.1 Gymnasie- och högstadieelevers förhållning till historia utifrån ett 

genusperspektiv 
Det är viktigt att belysa att enkäten besvarades av 84,6 procent gymnasieelever som 

identifierade sig som flickor och 15,4 procent som pojkar. Detta gör att enkäten är 

representativ för de kvinnliga gymnasieelevernas förhållningssätt till historia. Vårat av 

enkätutfall kan betyda att de elever som identifierade sig som flickor har ett relativt positivt 

förhållningssätt till historia, vilket kan jämföras med forskningen gjord av Annika Skansens 

och Christina Strand där de via sin studie observerade att det fanns en bristande 

uppmärksamhet på flickornas historievärld. Enligt dem behandlade historieundervisningen 

ämnen som var mer uppbyggda för att främja pojkarnas historievärld snarare än flickornas. 

Skansens och Strand såg däremot att flickor var generellt sätt mer positivt inställda till historia 

än pojkar, trots att undervisningen inte behandlade ämnen som intresserade dem.78 

           Jämfört med resultatet av Skansens och Strands studie, visar vårat enkätresultat att 

flickor inte är mer intresserade av historia än pojkar. Utfallet, där flickor är representativa, 

visar att eleverna tycker att historia är viktigt, men att de hade ett relativt litet intresse för 

historia utanför skolan. Detta resultat går att jämföra med utfallet från högstadiet, där 

fördelningen mellan kön är mer jämn. 

          Resultatet från högstadiet visar att 51,3 procent av respondenterna identifierade sig som 

pojkar och 46.2 procent identifierade sig som flickor, vilket gör att pojkar hamnar i majoritet. 

Utfallet av enkäten i högstadiet är inte lika representativt för ett kön som i gymnasiet, däremot 

utgör killar en större del av respondenterna i högstadiet jämfört med gymnasiet. Detta gör att 

en jämförelse är möjlig då killar kan anses representativa för högstadiet.  
          Högstadieutfallet, där det råder en jämn fördelning mellan pojkar och flickor, visar en 

mer negativ inställning till historia än gymnasieresultatet där kvinnor är representativa. Om 

historieintresset är större i gymnasieutfallet på grund av att kvinnor utgör den största andelen 

respondenter går inte att dra en slutsats kring. Anledningen är på grund av att det kan vara 
																																																								
78	Skansens, Annika & Strand, Christina (2005), Historia i elevernas värld: En enkät om ungdomars 
upplevelse av och förhållningssätt till historia. Elektroniskt publicerad: <	http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:518000/FULLTEXT01.pdf>. Hämtad 2017-04-27.	
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andra faktorer, som till exempel ålder och socioekonomiska aspekter, som påverkar resultatet. 

Det går däremot att observera att det råder en mer positiv inställning till historia i gymnasiet 

till skillnad från högstadiet. Anledningen kan mycket väl bero på ett utvecklat 

historiemedvetande, ett större intresse eller att gymnasieeleverna kommer i kontakt med mer 

historia utanför skolan än högstadieeleverna. 

          Utifrån enkätfrågan som behandlar hur elever kommer i kontakt med historia under sin 

fritid kan ett intressant konsumtionsmönster observeras mellan gymnasie- och 

högstadieeleverna. Gymnasieeleverna, där, flickor är representativa, visade att de konsumerar 

historia genom serier som exempelvis historieätarna eller dokumentärer. De var mer 

intresserade av att komma i kontakt med historia genom exempelvis filmer, dokumentärer på 

Youtube eller särskilda serier som historieätarna. Resultatet går att jämföra med 

högstadieelevernas respons under samma fråga. Högstadieeleverna, där pojkar är i majoritet, 

motiverade att de kom i kontakt med mest historia genom Tv-och dataspel. Utbudet av 

dataspel med historiskt inslag kan vara begränsat, däremot är det intressant att se hur 

högstadieelever hittat dataspel med historiskt inslag trots avgränsat utbud. Detta kan betyda 

att högstadieelever, och i detta sammanhang särskilt pojkar, är mer intresserade av historia än 

vad resultatet i vårat enkätutfall uppger. Eleverna är däremot mer intresserade av att 

konsumera historiska kunskaper genom särskilda medel, som exempelvis dataspel, snarare än 

läroböcker eller andra traditionella medium. 
 

11.2 Jämförelse av litteraturkonsumtion 
Resultaten i gymnasiet pekar på att majoriteten av eleverna inte konsumerar litteratur med 

historiskt material, däremot finns det som nämnt tidigare 33 procent som anser sig själva läsa 

litteratur med historiska inslag i en högre utsträckning än majoriteten. Detta visar att intresset 

för att läsa litteratur i gymnasieskolan är inte är helt efter det stora intresset för exempelvis 

spelfilm. En generell slutsats kring gymnasieelevernas konsumtionsmönster kan dras i ett 

tidigt skede gällande deras litterära intresse, men hur ser det egentligen ut i högstadiet? 

Skillnaden mellan högstadieelevernas och gymnasieelevernas litterära intresse visar en 

markant skillnad, däremot är fortfarande majoriteten av båda åldersgrupperna ointresserade av 

att läsa litteratur med historiska inslag. När högstadieeleverna tillfrågades om de läste böcker 

med historiskt material, svarade 85.6 procent aldrig, 7.7 procent varje månad och 7.7 procent 

1 till 3 gånger om året. De redovisade utfallet skiljer sig avsevärt från gymnasielevernas 

resultat där endast 51,3 procent svarade att de aldrig läste böcker med historiska inslag, varav 
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12,8 procent läste 4 till 6 gånger om året och 33,3 procent 1 till 3 gånger om året. Utfallet av 

enkätundersökningen i gymnasiet och högstadiet visar därmed att litteraturintresset ökar, även 

om en liten procentuell andel, när eleverna går i gymnasiet. Varför elever läser mer litteratur i 

gymnasieskolan finns det inga vetenskapliga belägg på, däremot kan en del bidragande 

faktorer diskuteras i förhållande till utfallet av enkäten och forskning kring litteratur. 

           En bidragande faktor till att litteraturintresset ökar i gymnasiet kan vara ålder. 

Elevmotiveringarna i resultatet från högstadiet visar att eleverna inte uppfattar historia som ett 

ämne de kommer i kontakt med ofta eller har användning av utanför skolan. Detta är en 

skillnad mot gymnasieeleverna som motiverar att de ofta kommer i kontakt med historia 

genom familj, vänner eller andra externa aktörer. En elev i gymnasiet motiverar även att de 

ofta brukar samtala om historiska skeenden med familj, vilket kan betyda att eleverna är i en 

ålder eller mognadsnivå där de kan delta och vara aktiva i sådana diskussioner. När elever i 

högstadiet förväntades motivera hur de kom i kontakt med historia utanför skolan, svarade 

endast en elev att de kom i kontakt genom familj, medan resten angav Tv-spel eller andra 

medel. 

            Det som kan ha påverkat resultaten gällande litteraturkonsumtionen i högstadiet och 

gymnasiet kan även vara kön. Generellt är flickor mer positivt inställda till att konsumera 

litteratur än pojkar, vilket kan även observeras utifrån enkätutfallet i gymnasiet där eleverna, 

som är majoriteten kvinnor, läste mer litteratur än högstadiet där majoriteten är pojkar. 

11.3 Inställning till populärhistoriskt material     
Det som både gymnasie-och högstadieelever hade gemensamt var intresset för 

populärhistoriskt material. Det intressanta i detta utfall är att både gymnasie-och 

högstadieresultatet visar en jämn fördelning när det gäller åsikten kring populärhistoriskt 

material i undervisningen. Högstadieeleverna har däremot en något mer positiv inställning till 

populärhistoriskt material än gymnasieeleverna, men det är ingen markant skillnad i 

enkätresultaten som kan observeras. Utfallet i högstadieskolan visar att 23,1 procent håller 

helt och hållet med om att populärhistoriskt material borde finnas mer i undervisningen, följt 

av 35,9 procent som håller med och 30,8 procent som håller delvis med. När 

gymnasieeleverna tillfrågades samma fråga, svarade 48,7 procent att de höll med följt av 41 

procent som höll delvis med. 

          Filmer, Tv-serier och annat populärhistoriskt material är populärt bland både eleverna i 

högstadiet och gymnasiet, detta visas tydligt i enkätresultaten. Det är däremot intressant att 

spekulera kring varför gymnasieelever är mindre positiva till att ha populärhistoriskt material 
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i undervisningen. Kan det vara på grund av att de i årskurs 3 i gymnasiet har utvecklat ett 

källkritiskt tänkande gällande källor? Eleverna förväntas kunna kritiskt granska material redan 

från kursen Historia 1a1, som de läser under första året i gymnasiet. Detta betyder att de har 

kunskap om vilket material som är autentiskt och har kunskap om att kritiskt granska material 

som inte har vetenskapliga belägg. De kan även ha behandlat populärhistoriskt material 

utifrån ett källkritiskt perspektiv, då sådant stoff oftast är ett bra komplement att implementera 

i undervisningen. Det finns tyvärr inget empiriskt belägg som stödjer denna spekulation, men 

det är fortfarande av betydande vikt att belysa en sådan aspekt baserat på enkätutfallet. 

 

12. Avslutande resonemang 

I enlighet med svaren som våra respondenter gett i enkäten är det tydligt att oavsett ålder och 

kön är det populärhistoriska bruket väldigt utbrett. På många sätt är stor del elevernas 

historiebruk begränsat till ett kommersiellt bruk. Film och tv är den största bidragande 

aspekten när det kommer till populärhistorisk konsumtion för både högstadiet och gymnasiets 

elever. Youtube är på många sätt något som ersätter den gamla skolan av populärhistorisk 

konsumtion. Det finns däremot fortfarande ett intresse bland eleverna för att bruka populär 

historiskt material som exempelvis tidskrifter och populärhistorisk litteratur. De yngre 

respondenterna påvisar att det kommersiella historiebruket är väldigt relevant när det kommer 

till digitala källor inom historiekonsumtion. Detta möjligtvis på bekostnad av litterära 

källmaterial.  Svaren från högstadiet påvisade att endast 14,4 procent av eleverna konsumerar 

litterära material med historiska inslag. Dessa elever är därmed nästan helt ointresserade av att 

konsumera litterära verk. Trots det bristande intresset för litterära verk på högstadiet påvisar 

de nästkommande svaren att historia är relevant och intressant. Det är därmed inte den 

historiska framställningen som inte lockar utan snarare det litterära mediet som elever tycker 

är tråkigt eller svårförstått. Vi kan inte påvisa varför dessa elever har problem med att ta till 

sig det litterära mediet, men att eleverna på högstadiet väljer andra medier framför litteratur 

som deras primära källa är tydligt.  

         Urvalet för skolan när det kommer till populärhistoriska material blir därmed väldigt 

viktigt för att bredda de yngre elevernas repertoar. Det finns uppenbarligen en möjlighet att 

bredda elevernas historiekonsumtion så det inte endast begränsas till nya digitaliserade former 

av populärhistoriska material.  Som lärare uti bland skolorna bör det kritiskt tittas på vilket 

material som eleverna brukar för att kunna lyfta fram de styrkor och de svagheter medierna 

har. Detta för att möjliggöra att varje elev på egen hand kritiskt kan granska det stora urvalet 
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av fiktion som delges ur den kommersiella historieproduktionen. Att eleverna skiftar fokus på 

vilket material de konsumerar påvisar även att lärare måste vara väldigt flexibla när det 

kommer till att ha förståelse för nya mediers framfart och vilka implikationer dessa medför 

för elevernas lärande.  

          En positiv aspekt gällande elevernas konsumtion av historia är att de trots bristande 

intresse ständigt väljer att konsumera historiskt material. Endast 23,1 procent av eleverna på 

högstadiet svarade att de tycker att historia är intressant vid sidan av skolan. Trots detta pekar 

siffrorna mot att de konsumerar material som beblandar nöje med historiska inslag.  Det blir 

en tydlig kontrast gällande intresse kontra bruk, när 76,9 procent av eleverna väljer att titta på 

historiska filmer/tv-serier, samt 61,5 procent brukar artiklar, Youtube och bloggar som har 

historiska inslag. Det blir därmed tydligt att den stora mängden källmaterial som elever möter 

på deras fritid har möjlighet att ge elever större historiekunskaper än någonsin tidigare. Som 

exempel för att klargöra elevers breddade kunskaper anser 43,6 procent av högstadieeleverna 

att de får användning av sin egen lärda kunskap i skolan. Enkät utfallet pekar därmed mot 

eleverna i förhållandevis bred utsträckning förstår nyttan av sitt lärande på fritiden i koppling 

till skolan.  

         Siffrorna i vår enkät utfall visar tydligt att elever föredrar att konsumera historia genom 

digitaliserade medier som film, Youtube och Tv-serier jämfört med exempelvis litteratur. 

Enkätresultatet visar att 28,2 procent av gymnasieeleverna konsumerar historia genom film 

och Tv-serier varje månad, följt av 17,9 procent som läser tittar på Youtube eller läser bloggar 

och artiklar med historiska inslag. Jämförs detta resultat med utfallet kring elevernas 

konsumtion av historia kring litteratur, kan en markant skillnad noteras. Siffrorna gällande 

gymnasieelevers litteratur konsumtion visade att 12,8 procent läste böcker med historiska 

inslag, men majoriteten av eleverna, som var 51,3 procent, svarade att de aldrig läste litteratur 

med historiska inslag på fritiden. Utifrån siffrorna i enkätresultatet kan en distinkt slutsats 

dras, gymnasieelever föredrar att konsumera historia utanför skolan via digitaliserade medier. 

Att konsumera historia utanför skolan genom litteratur är inte ett populärt alternativ bland 

eleverna, då 51,3 procent svarade att de aldrig läste sådan litteratur. Trots att endast 12,8 

procent konsumerade historia utanför skolan genom litteratur, kan det även tolkas positivt då 

det bevisar att det finns ett intresse för historisk litteratur bland eleverna. Skolan måste 

däremot ständigt arbeta med att influera elevernas mediekonsumtion, annars kan 

konsekvensen bli att litteratur blir mer svåråtkomligt och obrukat av eleverna.  

        Utifrån ett genusperspektiv kan slutsatsen kring historia, oavsett kön, observeras. 

Forskningen som har tagits upp i denna undersökning redogör att det finns ett större intresse 
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för historia bland flickor jämfört med pojkar. Trots att enkät utfallet visar att det råder ett 

större intresse för historia bland flickor i gymnasieskolan än pojkarna i högstadiet, kan det 

inte ses som en indikation på att flickor är mer intresserade av historia i allmänhet. Många 

faktorer kan ha påverkat resultatet, exempelvis ålder och fördjupade kunskaper i historia, 

vilket gör att exempelvis utfallet av Lahlema och Öhrn inte kan anses vara giltigt i förhållande 

till vårt enkätresultat. Det som däremot kan observeras rörande attityder till historia bland 

både flickor och pojkar är att de ser historia som ett viktigt medel för att få kunskap om det 

förflutna. Både eleverna i gymnasiet och högstadiet uttrycker att historia är viktigt att kunna 

för att förstå vad som har hänt i det förflutna och hur det har påverkat vårt samhälle idag, 

vilket kan också visa att det inte finns en särskilt markant skillnad mellan förhållningen till 

historia bland flickor och pojkar.   

          En stor skillnad gällande historiekonsumtionen på högstadiet är gällande den tematiska 

fördelningen. Pojkarnas svar kretsade till stor del gällande kring de stora krigen och konflikter 

rent generellt. Flickorna påvisade inte i samma utsträckning en tematisk fördelning gällande 

konsumtion. På så vis var högstadiets pojkar även de som konsumerade historiska material i 

högre mängd. Trots detta påvisar flickorna på högstadiet att de anser att historia är viktigt i 

samma utsträckning som pojkarna. Vid gymnasiet hade en tematisk struktur dykt upp 

tydligare bland flickorna. De intresserade sig i större mängd för historia som har 

aktörsperspektiv. Det är därmed inte heller helt förvånande att gymnasiets flickor konsumerar 

stor mängd historisk litteratur som belyser historiska händelser ur ett aktörsperspektiv.  Dessa 

mönster pekar tydligt mot den tendens som genusforskningen belyser inom historia. 

Tendensen är att flickor i större utsträckning saknar ett tydligt ämnes intresse för historia men 

trots detta presterar starkt. Våra resultat visar att flickor saknar en tydlig ingång till historia i 

yngre åldrar. Flickorna visar trots det bristande intresset på ett jämnfördelat 

historiemedvetande när det kontrasteras med pojkarna.  

         Avslutningsvis kan slutsatsen dras att både gymnasie-och högstadieelevers 

konsumtionsmönster pekar mot en utbredd kunskapsinhämtning genom digitaliserade medel. 

Eleverna föredrar att konsumera populär historiskt material som Tv-serier och film, men inser 

även konsekvenserna av att implementera sådana inslag i undervisningen. 

Historieundervisningen idag måste bli mer anpassad efter de tekniska förändringarna i 

samhället. Eleverna och skolan må tappa traditionella utbildningsinslag som litterär 

konsumtion, men våra resultat påvisar tydligt att elever i stor utsträckning medvetet 

konsumerar historia genom digitala material på grund av intresse. Deras intressen för andra 

kunskaps medier, exempelvis film, Youtube och Tv-serier, utanför skolan bidrar med andra 
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ord till att bredda deras kunskaper i historia. Den största skillnaden som detta skifte i historisk 

konsumtion bidrar till är att traditionellt omotiverade elever får en möjlighet att bruka historia 

ett sätt som är anpassat efter dem. 

  

 13. Sammanfattning 

För att kunna anpassa och behandla väsentligt material i historieundervisningen som är 

anpassat efter samhällets rådande tekniska förändringar, har denna studie valt att fokusera på 

gymnasie- och högstadieelevers konsumtionsmönster av historiskt material utanför 

undervisningen. Undersökningen baseras på en fenomenologisk ansats där datainsamling 

skedde via enkäter som elever får besvara digitalt. Frågorna i enkäten behandlade bland annat 

hur elever förhöll sig till populärhistoriska material, hur de kom i kontakt med historia utanför 

skolan, samt genom vilka medier de konsumerade historiskt material utanför skolan. Studien 

undersökte även konsumtionsmönstren av historia utifrån ett genusperspektiv och redogjorde 

om det fanns en skillnad mellan hur tjejer och killar konsumerade historia. 

          Enkät utfallet visade att elever konsumerar mest historia genom medel som film och 

Tv-serier, men att det trots detta fanns ett intresse för att läsa litteratur med historiska inslag. 

Gymnasieeleverna hade däremot ett större intresse för att läsa böcker med historiskt material 

och gav även relevanta exempel som behandlade bland annat andra världskriget. Detta 

intresse för litteratur minskade markant bland högstadieelever där majoriteten angav att de 

aldrig läste litteratur. 

          När en komparativ analys implementerades i utfallet från enkätundersökningen i 

gymnasie-och högstadieskolor, visade det sig att det inte rådde en markant skillnad mellan hur 

gymnasieelever och högstadieelever konsumerade historia. Gymnasieelever konsumerade 

mest historia genom film och Tv-serier, vilket även högstadieelever gjorde. Skillnaden mellan 

dem var däremot att högstadieelever även motiverade att dataspel var en avgörande faktor för 

hur de konsumerade historiskt material, vilket inte gymnasieeleverna gjorde.  

          Undersökningen visade att både gymnasie-och högstadieelever hade ett historiebruk 

som var genomsyrat av kommersiella medier som exempelvis film och dataspel. Om detta är 

positivt i bemärkelse till elevernas historiebruk och historiemedvetande går att spekulera 

kring, däremot går det inte att undgå resultatet kring att dagens elever börjar allt mer dras till 

digitala medel där kommersiella aktörer är i centrum. 

           Avslutningsvis kan slutsatsen dras att det finns ett konsumtionsmönster bland elever i 

allmänhet som påvisar att intresset för populärhistoriska material bland eleverna är utbrett. 
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Eleverna föredrar att konsumera kunskap genom medier som exempelvis film, vilket gör att 

intresset för litteratur i allmänhet har blivit mindre. Detta kan vara problematiskt, då elevernas 

historiebruk och historiemedvetande påverkas av yttre aktörer som har vinstdrivande mål. 
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