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Abstract 

The purpose of this essay was to survey the students’ interest for the past; in order to create new 

method tools for the teaching of history in today’s school. From this purpose, this question 

emerged: What kind of aspects affect the students’ interest for the past. How do these aspects 

promote the students’ historical consciousness? Are these aspects opportunities or holdbacks 

for the teaching of history’s purpose to develop the students’ historical consciousness? 

Interviews were conducted and from these five different categories were created: the past in 

everyday-life, interest for the past, acquisition of knowledge, how the past affects and the 

interest for history in school. These five categories were analyzed by using the concept and 

theory of historical consciousness. The result was that elder relatives and parents belong to the 

biggest factors, as well as the teaching of history in school. However, the crucial factor was 

whether the students could at all relate to the past. Furthermore, the interviewed students have 

a historical consciousness; however, it is flawed due to the fact that they do not see history as a 

whole.  
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1. Inledning  

Dörren till lektionssalen öppnas och in kommer eleverna, redo för att påbörja en ny kurs, och 

sätter sig ner vid de utplacerade borden. Läraren ställer sig framme vid tavlan och hälsar klassen 

välkomna till en ny skoldag, skriver upp det nya ämnets namn på tavlan ”historia” och en lång, 

djup suck hörs från eleverna samtidigt som de utbrister ”åh nej, vad tråkigt!”, ”varför ska vi 

läsa historia det är ju så tråkigt?”, ”Varför måste vi prata om det som varit, är det inte bättre om 

vi fokuserar på nutiden?”.  

I egenskap av historielärare i gymnasiets olika historiekurser är detta ett bemötande jag själv 

ofta erfar. Samtidigt har det visat sig att samma elever som uttrycker sig enligt ovant har en 

form av intresse för historia när klipp från Gladiator eller Games of thrones visas, när Astrid 

Lindgrens verk analyseras eller när eleverna får i uppgift att intervjua sina släktingar. Det finns 

således ett visst intresse för historia hos eleverna men då de visar uppenbara aversioner mot den 

historia som skolan undervisar torde detta intresse vara sprunget någonstans utanför skolan. Det 

är just detta föreliggande uppsats har till uppgift att undersöka närmare.  

Bengt Nilson hävdar just detta, att eleverna kommer till gymnasieskolan med varierande 

förkunskaper. Nilson förklarar att det beror på vad eleverna har läst i grundskolan men jag 

hävdar att det även beror på vilket intresse eleverna har för historia sedan tidigare och att de, ur 

detta intresse, har mer eller mindre goda förkunskaper avseende ämnet.1 För som Klas-Göran 

Karlsson beskriver det är både en människas liv och samhället hon lever i fyllt av historia. Detta 

då historia formas av de minnen vi har, dels de som utgår från egna erfarenheter, dels sådant 

som kommer externt från exempelvis föräldrar, massmedia eller historieundervisning. Dock är 

det sällan som vi människor tänker på hur dubbelbottnad begreppet är, men historia används de 

facto på alla tänkbara sätt vid alla tänkbara situationer. Oavsett hur stort intresse eleverna har 

för historia är det något som präglar dem och som de inte skulle kunna ta bort från sina liv.2 

Frågan är dock hur jag som lärare ska väcka liv i den historia som vi alla bär med oss?  

Dock får inte undervisningen i historia eller den historia som eleverna kommer i kontakt med i 

samhället återges felaktigt i hopp om att ett intresse ska väckas. Jonas Nordin tar i sin artikel 

”Historielösheten är bättre än usel historia” upp det problem som finns med att människor 

                                                           
1 Nilson, Bengt. Att undervisa i historia. I: Karlsson, Klas Göran och Zander, Ulf (red.): Historien är nu: en 

introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur. 2004, s. 257 
2 Karlsson, Klas-Göran. Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. I Karlsson, Klas Göran och Zander, Ulf (red.): 

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur. 2004, s. 21-22.  
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kommer i kontakt med historia som kan återges inkorrekt till förmån för att intresse ska väckas. 

Något som författaren ser som problematiskt då fokus hamnar på att människor ska bli 

intresserad istället för att den historiska fakta de får är korrekt. Dessa människor får helt enkelt 

fel information till förmån för att det väcks ett intresse hos dem. Nordin hävdar istället att 

historia är viktigt som ämne då det bidrar till en god allmänbildning, att människor får en bättre 

vetskap om sin omvärld men framförallt en ökad förståelse för det förflutna. God historia kan 

således bereda de verktyg som behövs för att förklara en historisk företeelse vilket indirekt ger 

en bättre förståelse för en tid vi nu lever i.3 Vad historia ska användas till är att påverka nutiden 

och framtiden, vilket leder oss in på föreliggande uppsats och dess syfte.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka elevers intresse för det förflutna och genom 

detta kunna bereda nya verktyg till den historieundervisning som bedrivs i skolan.  

Frågeställningarna som syftet mynnar ut i och som föreliggande uppsats har till uppgift att 

besvara är:   

- Vilka faktorer påverkar elevers intresse för det förflutna?   

- Hur främjar dessa faktorer elevernas historiemedvetande? 

- Utgör dessa faktorer möjligheter eller hinder för historieundervisningens 

uppgift att utveckla elevers historiemedvetande?  

1.3 Tidigare forskning 

Många är de studier som har gjorts för att kartlägga elevers intresse för historia och då med 

utgångspunkt i den historieundervisning som bedrivs i skolan. Det står dock klart efter flertalet 

efterforskningar att elevers generella intresse för historia, eller närmare bestämt elevers relation 

till det förflutna, inte har blivit undersökt tidigare men är något som föreliggande uppsats ska 

undersöka närmare. Dock är tidigare forskning av elevers intresse för skolhistoria relevant som 

utgångspunkt för föreliggande studie då dessa belyser en del som jag har valt bort.  

En studie som är av hög relevans för min uppsats är The presence of the past – popular uses of 

history in american life av Roy Rosenzweig och David Thelen som undersöker amerikanska 

medborgares intresse för historia med ett så stort antal som 1500 respondenter. Intervjuerna 

visar att amerikanarna tycker att den egna familjens historia är den viktigaste med motiveringen 

att det är en del av dem själva och är något som har format dem som människor. Många 

                                                           
3 Svenska Dagbladet, Nordin, Jonas. ”Historielöshet är bättre än usel historia”. 26 mars 2004.  
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respondenter säger sig sätta sin tilltro till förstahandskällor, såsom ögonvittnen, då de ej litar på 

de människor som använder historia som ett föremål för egna intressen vilket bland annat 

innefattar tv eller filmer.4 Författarna fann att respondenterna kände en stor tilltro till museum 

då dess föremål skapade en stark anknytning till det förflutna vilket inte historieundervisningen 

i skolan gjorde då de inte kände någon samhörighet med den historia som presenterades där. 

Vidare skapade respondenterna egna samband mellan betydelsefulla, historiska händelser och 

personliga händelser.5 Relevansen för min uppsats är således det faktum att amerikanarna finner 

ett stort intresse för historia men främst för den egna historien och att detta intresse är sprunget 

ur den egna familjen och dess historia. Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vilka 

faktorer som påverkas elevers intresse för det förflutna vilket kommer sättas in i relation till 

ovanstående studie.  

Det skulle vara omöjligt att tala om ungdomars intresse för historia utan att nämna den 

grandiosa studien Youth and history.6 Undersökningen genomfördes bland över 32 000 14- och 

15 åringar och deras lärare hemmavarande i Europa i sammanlagt 27 länder och hade som syfte 

att svara på frågan vad historia betyder för unga människor. Detta med hjälp av en rad mindre 

frågor för att täcka in alla tänkbara alternativ när det kommer till historia. Vad forskarna även 

ville ta reda på var hur ungdomars relation till historia såg ut i respektive land men även vad 

som skiljde dem åt. Samtidigt var syftet att undersöka om ungdomarnas kollektiva identiteter 

och deras historiemedvetande korrelerade men även att undersöka historieundervisningen i 

skolan och hur denna såg ut.7 von Borries drog slutsatsen att det fanns de länder som hörde ihop 

då ungdomarna i dessa länder hade ett historiemedvetande som låg nära varandra.8 I senare 

delen av boken presenteras resultatet på nationsnivå då en viktig slutsats av studien var att 

tolkningen och av resultaten behövde undersökas av varje enskilt land. Något som också 

gjordes, vilket i Norden blev boken Ungdom og historie i Norden ur vilken väl valda delar 

presenteras nedan som kommer att fungera som goda utgångspunkter i föreliggande uppsats.  

Angvik fortsatte att analysera resultatet från Youth and history vilket resulterade i artikeln ”Er 

nordiske 15åringer interessert i historie?” där han förklarar att alla människor på ett eller annat 

                                                           
4 Rosenzweig, Roy och Thelen, David. The Presence of the Past. Popular Uses of History in American Life. New 

York: Columbia University Press. 1998, s. 12 
5 Rosenzweig och Thélen, 1998, s. 13 
6 Angvik, Magne. ”Youth and history – an intercultural comparison of historical counciusness”. I Angvik, M och 

von Borries, B. (red). Youth and history – a comparative European Survey on historical counciousness and 

political attitudes among adolescents, vol A: description. Körber-Stiftung, Hamburg. 1997.  

7 Angvik, 1997, s. 19 
8 von Borries, 1997, s. 50 
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sätt är intresserade av historia. Frågan är dock hur intresset för historia ser ut bland ungdomar 

som Angvik citerar som ”en historielös generation”.9 Det står klart att ungdomar är intresserade 

av historia och den positiva inställning ungdomarna har till historia beror på faktorer som vilken 

social status de tillhör, föräldrarnas utbildningsnivå där intresset ökar med utbildningsnivå och 

ungdomars förhoppningar om att studera vidare.10 Angvik beskriver även att ungdomar i 

Norden anser att historiens allmännyttiga värde är det viktigaste framför historiens påverkan på 

ett individuellt eller personligt plan. Vidare visar författaren att ungdomars intresse för historia 

ökar ju närmare den egna tiden vi kommer och då främst tiden från 1945 och framåt.11 Det är 

det egna landets historia och Europas historia som intresserar ungdomar mest.12 Det som 

ungdomarna är mest intresserade av är den egna familjehistorien medan demokratins utveckling 

ligger längst ner på listan av intressanta ämnen. Slutligen undersöker Angvik vilken typ av 

historieförmedling ungdomarna föredrar, där det visar sig att historia via bilder är det som faller 

dem främst i smaken. Tydligt är även att det är den historia ungdomar möter utanför skolan som 

är den mest intressanta.13 Dock framgår det ej tydligt vilken typ av historia det är ungdomarna 

möter utanför skolan som de tycker är intressant varpå min undersökning förhoppningsvis kan 

ge svar på denna fråga. 

I likhet med Angvik har även Långström gått vidare med resultatet från Youth and history vilket 

resulterade i boken Ungdomar tycker om historia och politik – en studie i pedagogiskt arbete 

där han har studerat hur ungdomar upplever historieämnet. Långström använder dels resultat 

från Youth and history, dels bygger vidare med egna undersökningar. De tre undersökningar 

som användes var utformade som enkäter av ren kvantitativ form där eleverna inte fick 

möjlighet att förklara sina svar då det inte var möjligt att bearbeta så pass mycket information 

på ett adekvat sätt.14 Syftet med boken är undersöka sökandet och användandet av historia i 

skolundervisningen. Några av de frågeställningarna författaren presenterar är: ”Vad vill skolan 

– och i förlängningen samhället – få ut av ämnet historia?” och ” Har undervisningen i historia 

kunnat skapa ett historiemedvetande där förändringen över tiden blivit det centrala med den 

”gamla tiden”, nutiden och framtiden som byggstenar?”.15 Resultaten i boken är många och här 

                                                           
9 Angvik, Magne. Er nordiske 15-åringer interessert i historie? I Angvik, Magne och Nielsen, Vagn Oluf (red.), 

Ungdom og historie i Norden. BergenSandviken: Fagbokforlaget. 1999, s. 121 
10 Ibid, s. 124 
11 Ibid, s. 125 
12 Angvik, 1999, s. 127; Långström, S. Ungdomar tycker om historia och politik. En studie i pedagogiskt arbete. 

Didactica umensis, 4. 2001, s. 67 

13 Angvik, 1999, s. 135 
14 Långström, 2001, s. 11-12 
15 Ibid, s. 41 
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presenteras endast dem som är av intresse för min egen studie. Författaren redovisar att elever 

anser att historia som ämne är att det ger en bakgrund till nuet och förklarar de problem som 

finns i nutiden. När eleverna ska svara på frågan varför de ska läsa historia är svaret för att få 

kunskaper om historien tätt följt av förståelse för nuet och orientering för framtiden. Det sätt 

eleverna helst kommer i kontakt med historia är via biofilmer, tätt följt av historiska 

faktaprogram på tv. Däremot visar det sig att eleverna inte ser biofilmer som en trovärdig källa 

till historisk kunskap utan här ligger museer och historiska platser i topp.16 Vidare presenterar 

författaren flertalet resultat som är av mer specifik karaktär gällande historia och dess innehåll. 

Resultatet avseende historiemedvetande var att eleverna tycktes se samspelet mellan då, nu och 

framtiden och framhöll att nuet är ett resultat av dåtiden. Långström såg även att undervisningen 

i historia och elevernas önskemål om densamma inte korrelerade, främst då eleverna vill studera 

nutidshistoria medan lärarna lägger minst tid på denna del. Utgår inte undervisningen från 

elevernas livsvärld kommer det bli svårt att få historien att angå och beröra eleverna.17 Denna 

studie är av intresse för min uppsats då den behandlar elevers föreställning om historia och hur 

de värderar historisk kunskap vilket blir intressant att sätta i relation till min studie i analysen. 

Vid sidan av detta är studien intressant då eleverna uppfattar en faktisk förståelse för 

historiemedvetande vilket är något som berörs i min uppsats och senare kommer min uppsats 

och ovanstående studie sättas i relation till varandra.  

Ytterligare en som har studerat elevers intresse för historia är Johan Hansson i avhandlingen 

Historieintresse och historieundervisning – elevers och lärares uppfattningar om 

historieämnet. Syftet med studien är: ”att undersöka lärares och elevers uppfattningar om 

historia och historieundervisning, samt förklara den betydelse som intresset för historia hos 

lärare och elever har för dessa uppfattningar”.18 Frågeställningarna författaren vill ha svar på 

rör lärares och elevers beskrivning av sitt intresse för historia och vilken påverkan detta får på 

den undervisning som bedrivs i historia i skolan, vad de två aktörerna anser vara syftet med 

historia, hur de ser på läromaterial och olika arbetssätt men även vilka av dessa lärare har i sin 

undervisning och hur de används i olika utsträckning. Hansson har använt sig av två olika 

metoder för datainsamling; 224 elever fick fylla i en enkät och nio lärare lät sig bli intervjuade.19 

Resultaten visar att intresset för historia varierar hos lärarna och beror till stor del på när deras 

                                                           
16 Ibid, s. 52 
17 Ibid, s. 187 
18 Hansson, Johan. Historieintresse och historieundervisning: elevers och lärares uppfattning om historieämnet. 

Umeå; Avhandling. 2010, s. 3 

19 Ibid, s. 43-47 
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intresse startat. Intresset handlar främst om nutidshistoria, 1900-talet, och rör den europeiska 

och delvis den amerikanska historien, något lärarna har gemensamt med eleverna. Elevernas 

största intresse handlar dock om familjehistoria. Varför intresset har uppstått har inget entydigt 

svar men många har gemensamt att de har fått berättat olika typer av berättelser för sig med 

varierande dramatisk handling.20 

Det både elever och lärare tycks ha gemensamt kring vad som är historieämnets syfte är att det 

kan vara till hjälp för att förstå dagens samhälle men däremot inte något som är till hjälp i 

formandet av den egna identiteten. Den del av historiemedvetande som rör framtiden är inget 

som eleverna tar upp men som däremot är aktivt hos lärarna.21 Det arbetssätt som är vanligast 

förekommande enligt lärarna är det muntliga framförandet medan eleverna istället hävdar att 

det är arbete i läroboken som är det vanligaste arbetssättet.22 Eleverna uttrycker en önskan i 

enkäten att få historieundervisning som förekommer utanför lektionssalen, något som lärarna 

håller med om men som får stå tillbaka av exempelvis ekonomiska skäl.23 Ovanstående studie 

är av intresse för föreliggande i uppsats i fråga om elevers intresse för historia och hur deras 

uppfattningar kring ämnet och dess innehåll i många fall skiljer sig åt för vad lärarna svarar om 

detsamma. Den del som handlar om elevernas intresse för historia är särskilt intressant och det 

som skiljer min uppsats från ovan är den inriktning på intresset utanför skolans väggar som 

eleverna har.  

En forskare som har undersökt just hur elever mottar källmaterial som ligger utanför 

lektionssalen är Maria de Laval som i sin avhandling Det känns inte längre som det var länge 

sedan har som syfte att: ”identifiera och undersöka elevers historiska tänkande och reflektioner 

om hälsosituationen i Norrköping under första världskriget”. Femtiosju elever deltog, trettiotvå 

flickor och tjugofem pojkar, vilka alla går på ett samhällsvetenskapligt program. Det empiriska 

materialet de Laval har använt sig av är essäer som hon sedan har identifierat olika påståenden 

och kommentarer i som sedan har strukturerats upp i olika kategorier för vidare analys.24 

Resultatet visar att eleverna har möjlighet att leva sig in i människors levnadsvillkor och drar 

samband mellan då och nu genom att de får leva sig in i och identifiera sig med dessa 

människor.25 Något som har skett genom att eleverna fått ta del av sjukjournaler, 

                                                           
20 Ibid, s. 125-127 
21 Ibid, s. 134 
22 Ibid, s. 135-137 
23 Ibid, s. 140 
24 de Laval, Maria. ”Det känns inte längre som det var länge sedan” – En undersökning av gymnasieelevers 

historiska tänkande. Lund: Forskarskolan i historia och historiedidaktik. 2011, s. 43 

25 Ibid, s. 49 
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stadsläkarrapporter, dödsbevis, journalblad, brev och tidningsartiklar från den aktuella tiden. 

Att just får ta del av originalhandlingar har engagerat eleverna mer än vanligt.26 Denna typ av 

källmaterial har således fått eleverna att använda en viss typ av historisk tänkande vilket har 

möjliggjorts genom att lärarna i olika ämnen har varit engagerade och arbetat 

ämnesövergripande och haft en god planering, något som var positivt för eleverna.27 Ovan 

studie är av hög relevans för föreliggande uppsats då den tydligt visar att elever blir intresserade 

och engagerade i historia som avviker från den ordinarie undervisningen med lärobok. Det som 

skiljer är dock att min uppsats kommer att undersöka vad det är för faktorer som påverkar 

intresset och då med fokus på den värld elever möter utanför skolan. Möjligtvis är en sådan 

faktor källmaterial av varierande art? 

 2. Teoretiskt ramverk och metod 

2.1 Historiemedvetande 

I den analys som kommer att ske av intervjuerna är det begreppet historiemedvetande som 

kommer att användas. Ewa Durhán redogör för begreppet historiemedvetande och förenklar 

begreppet till ett sätt att se på historia och att människan och historien är tätt sammankopplade 

och historien ständigt närvarande.28 Durhán delar upp historiemedvetande i två delar, en 

personlig identitet och en kollektiv identitet, där den förstnämnda behandlar frågor såsom 

vilken koppling individen har till sin familj och släkt. Den senare delen rör snarare frågor såsom 

”Vad är det som gör en svensk till just en svensk?”.29 Att se historiemedvetande som en identitet 

är även något som Bernard Eric Jensen gör och att människor inte bara använder historia för att 

skapa sammanhang i sina liv utan även för att interagera med andra människor och hantera 

sådant som sker.30 Likväl som historiemedvetande är något som är svårdefinierat behöver det, 

enligt Durhán inte vara något som är uttalat utan det kan likväl ske omedvetet hos människor.31 

Durhán hävdar att historiemedvetandet är något som utvecklas i samklang med det samhälle vi 

lever i idag via kanaler såsom tv, böcker och tidningar.32 Vidare ställer sig Durhán kritisk till  

 

                                                           
26 Ibid, s. 111 
27 Ibid, s. 115 
28 Durhán, Ewa. ”Centrala begrepp i den frivilliga skolans kursplan för ämnet historia – en kritisk analys”. I 

Larsson, H-A. (Red.), Historiedidaktiska utmaningar. Jönköping: University Press, 1998, s. 99 

29 Ibid, s. 98 
30 Jensen, Bernard Eric. Historie – livsverden og fag. Köpenhamn: Nordisk Förlag, 2003, s. 71 
31 Durhán, 1998, s. 98 
32 Ibid, s. 98 
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den bild av historiemedvetandet som förmedlas i de centrala styrdokumenten. Det är ett 

svårdefinierat och svårarbetat begrepp som ska genomsyra undervisningen vilket blir 

problematiskt för de lärare som inte är bekanta med historiemedvetandets innehåll och 

mångfacetterade sidor.33  

Jensen förklarar och förtydligar begreppet historiemedvetande ytterligare genom att det innebär 

att de tolkningar som görs av dåtiden påverkar nutiden men även ens i de föreställningarna om 

framtiden. Att leva i nuet innebär att människor behöver gå tillbaka till dåtiden samtidigt som 

det formar de förväntningar som finns på framtiden. Historiemedvetande är inte bara något som 

skapas och utvecklas i de olika delar som en människas liv består av utan även något som 

används och förändras i dessa olika delar. Detta gäller samtliga delar av en människas liv, både 

på ett personligt plan men även i fråga om olika gruppkonstellationer. Jensen poängterar att 

historieundervisning i skolan bara är en av många delar som formar ett historiemedvetande 

vilket diagram ett, ovan, visar och av diagrammet går det att utläsa att ingen rangordning finns 

utan de olika delarna är likvärdiga.34  

Vidare försöker Jensen strukturera upp hur en elevs liv kan se ut och vilka delar som ingår här. 

Författaren poängterar att det inte är uppdelning i olika fält som är relevant utan istället är det 

för att demonstrera att inlärning och inhämtning av historisk kunskap kan ske på andra platser 

än just skolan. Således finns diagrammet för att förtydliga vilken plats skolan har i en elevs liv  

                                                           
33 Ibid, s. 99 
34 Jensen, Bernard. Eric. History in schools and in society at large: reflections on the historicity of history 

teaching. I: Wirth, L (red): The misuse of history. Belgium: Council of Europe publishing. 2000, s. 85 
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men även för att se vilka andra delar som ingår. Inte heller i detta fall gör Jensen någon 

rangordning de olika delarna emellan utan dessa ska ses som jämbördiga.35 Ovan diagram, 

diagram två, visar detta samband.  

Klas-Göran Karlsson hävdar att alla människor har ett historiemedvetande. Det är inte alltid 

människan reflekterar över detta på ett medvetet plan men historiemedvetandet är ständigt 

närvarande genom att vi förhåller oss till de tre olika tempusen: dåtid, nutid och framtiden. 

Dock poängterar författaren att det inte behöver innebära att det alltid är störst fokus på dåtiden, 

även om just ordet historia vill få oss att tro detta. Karlsson väljer att definiera begreppet 

historiemedvetande enligt följande: ”Historiemedvetande är med andra ord den mentala process 

genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och 

kunskaper, och i förväntning om en specifik framtida utveckling”.36 

Vidare menar författaren att dåtiden, nuet och framtiden interagerar med varandra och bör 

förstås som tre sammansatta delar där varje del påverkar varandra. Problematiken med att 

tydliggöra och definiera begreppet historiemedvetande ligger i att få empiriska undersökningar 

har ägt rum till förmån för teoretiska studier. En viktig del i historiemedvetandet, hävdar 

författaren, är ett abstrakt sådant vilket innebär att dåtiden betraktas av människan som sedan 

förhåller sig till denna utifrån sin nutida kontext vilket även påverkar sättet hon ser på framtiden. 

Karlsson hävdar att det är när de tre olika tempusen, dåtid, nutid och framtid, kommer till 

uttryck som även historiemedvetandet kan göra det.37 

                                                           
35 Ibid, s. 88 
36 Karlsson, 2004, s. 44-46 
37 Ibid, s. 46-49 
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Även Niklas Ammert har undersökt begreppet historiemedvetande närmare och hävdar, i likhet 

med Karlsson, att begreppet har med tiden att göra och hur människan förhåller sig till denna.38 

Människan rör sig mellan olika tider, där dåtiden troligtvis är den tydligaste genom bland annat 

minnen, undervisning i skolan och vad medier rapporterar om. Det är genom dåtiden som 

människan kan uppfatta sin nutid. Ammert hävdar att historiemedvetandet består av två delar 

där den ena benämns med kronologisk reda, vilket innebär att historien bygger på sammanhang 

samt olika händelser och skeenden som har ägt rum i denna. Den andra delen av 

historiemedvetandet berör den tankeprocess som sker hos människan där hen kan sätta in olika 

händelser och skeenden i en historisk kontext med alla tre tempus, dåtid, nutid och framtid, 

närvarande. Samtidigt kan de olika tempusen förstås genom att människan exempelvis försöker 

finna förklaringar, samband, likheter och skillnader mellan dessa.39 I likhet med Karlsson menar 

även Ammert att historiemedvetandet inte enbart behöver ta sin början i dåtiden utan det kan 

aktiveras i samtliga tre tempus.40  

De delar av teorin som den fortsatta uppsatsen kommer att ta fasta på är Jensens två diagram 

ovan för att förtydliga var och hur ett historiemedvetande kan utvecklas. Likaså är det de 

definitioner som Karlsson, Ammert och Durhán har gjort av begreppet som kommer att 

användas i viss mån för att konkretisera när respondenterna visar tecken på olika långt 

utvecklade historiemedvetande eller i förekommande fall, visar brist på ett utvecklat 

historiemedvetande.41 Jensens diagram tillsammans med förklaringar av historiemedvetande 

kommer att ligga till grund för den analys som görs av resultatet längre fram i uppsatsen. Vad 

som däremot inte kommer att läggas någon större vikt vid är den uppdelning av 

historiemedvetande som Durhán och Ammert gör då dessa inte har legat till grund för 

intervjuerna och som i respondenternas svar inte varit framträdande nog för att en omfattande 

analys ska kunna göras.42 

2.2 Metod  

2.2.1 Kvalitativa intervjuer   

                                                           
38Ammert, N. (2004). ”Finns då (och) nu (och) sedan? – Uttryck för historiemedvetande i läroböcker för 

grundskolan”. I Karlsson, K-G., och Zander, U. (Red.). Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken (s. 

273-286). 2004, s. 279; Karlsson, 2004, s. 44 

39 Ibid, s. 279 
40 Karlsson, 2004, s. 45; Ammert, 2004, s. 280 
41 Ammert, 2004, s. 279; Karlsson, 2004, s. 44; Durhán, 1998, s. 99 
42 Durhán, 1998, s. 98; Ammert, 2004, s. 279 
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I föreliggande uppsats används ett empiriskt material i form av intervjuer med fyra elever på 

gymnasiet. Valet att använda kvalitativa intervjuer gjordes för att få intervjupersonerna att 

beskriva sitt intresse för historia med egna ord. En kvalitativ intervju kunde därmed ge en mer 

detaljerad bild kring hur de fyra eleverna på gymnasiet förhåller sig till historia utifrån olika 

faktorer. Inom ramen för de kvalitativa intervjuerna har även respondenterna fått göra 

uppskattningar på en tio-gradig skala som har varit av kvantitativ karaktär. Den intervjuform 

som användes i uppsatsen var en semi-strukturerad intervju då det var fyra elever som 

intervjuades och samma frågor behövde ställas till samtliga.43 Vid en semi-strukturerad intervju 

har forskaren en lista över specifika teman som ska beröras, vilka formuleras i en intervjuguide. 

Samtidigt har intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget vis men forskaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor utöver det som står i intervjuguiden för att knyta an till något den 

intervjuade har berättat. Problematiken med att använda denna typ av metodik är att 

intervjuguiden är utformad på så vis att forskaren riskerar att inte få de svar den önskar eller att 

respondenten inte uppfattar frågorna eller visar sig obenägen att svara utförligt på dem. Den 

personliga kontakten är viktig i en intervjusituation för att denna ska bli så bra som möjligt.44  

Ett tänkbart alternativ till intervjuer hade varit att de fyra eleverna hade fått frågeformuläret och 

diskuterat detta sinsemellan medan de blev observerade. Nackdelen med detta förfarande hade 

varit att de tilltänkta följdfrågorna hade gått förlorade vilket hade betytt att syftet inte hade 

uppfyllts men även att någon deltagare tagit en så pass stor plats att resultatet blir för ensidigt. 

Även enkäter hade kunnat användas då fördelen hade varit att jag hade fått korta och 

lättförståeliga svar som sedan hade kunnat jämföras i olika diagram. Problematiken med detta 

förfarande är att jag hade behövt ha ett större underlag än endast fyra elever för att kunna 

uppfylla syftet, jag hade inte fått några utförliga svar och på så vis heller inte kunna genomföra 

någon grundlig analys samt att risken är stor för bortfall.   

2.2.2 Etik   

När en undersökning påbörjas är det av största vikt att ha de forskningsetiska principerna i 

åtanke. Det finns ett individskyddskrav som ska tas i beaktande hela tiden, vilket finns till för 

att respondenterna inte ska utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning.45 Vid sidan av individskyddskravet behöver även de fyra underkraven finnas med i 

                                                           
43 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, 2001, s. 299-300. 
44 Ibid, s. 301 
45 Vetenskapsrådets hemsida, Forskningsetiska principer – inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning, Hämtad 2016-12-10 klockan 10.30, 2002, s. 5. 
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åtanke; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.46 I 

denna uppsats sågs det till att respondenterna inte skulle få några konsekvenser av att vara med, 

att deras personuppgifter skulle hanteras så att ingen obehörig kunde ta del av dem samt att de 

var välinformerade om att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, således uppfylldes 

konfidentialitetskravet.47 Sett till informationskravet betonades det att det var frivilligt att 

deltaga men respondenterna hade även möjlighet att säga till om de ville avsluta sin 

medverkan.48 Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna upplystes om möjligheten 

att avsluta när de själva så önskade. Respondenterna informerades om att personuppgifter och 

annat liknande material skulle tas om hand med stor försiktighet och att ingen utomstående 

skulle kunna ta del av materialet, förutom i slutprodukten, där respondenterna inte skulle kunna 

identifieras. Det sista kravet, nyttjandekravet, blir synligt i slutet då de insamlade uppgifterna 

endast får användas i forskningssyfte och de insamlade personuppgifterna på inget vis får 

användas för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde individen.49 

2.2.3 Deltagare  

Intervjuerna genomfördes på en mindre friskola i en mindre stad i västra Sverige. Anledningen 

till detta val var att jag är yrkesverksam på skolan och att en god kontakt hade etablerats med 

eleverna i de olika historiekurserna. Fyra elever valdes ut genom en lottdragning bland de elever 

som läser historiekurser. Detta med anledning av att eleverna läser historia och enkelt kan skilja 

denna undervisning från ett eventuellt intresse. De fyra eleverna är av kvinnligt kön och läser 

alla kursen historia 2b – kulturhistoria. I den fortsatta uppsatsen kommer dessa kallas för Alicia, 

Anna, Alexandra och Sandra, vilka alla är fiktiva namn. Eleverna informerades muntligt om 

studiens syfte samt gavs en kortare beskrivning av den kommande intervjun. Det betonades att 

deltagandet i studien var frivilligt och anonymt samt att studien därmed följde Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer, vilket även innebär att de uppgifter som deltagarna lämnar endast kommer att 

användas i forskningsändamål. 

2.2.4 Datainsamling   

De fyra intervjuerna ägde rum i skolan grupprum, dock vid fyra skilda tillfällen. Samtliga 

intervjuer spelades in med mobiltelefon för att kunna återskapa intervjun vid analystillfället. 

För att skapa en avstämd stämning placerade jag mig mittemot respondenten och intervjuerna 

                                                           
46 Ibid, s. 6 
47 Ibid, s. 12 
48 Ibid, s. 7 
49 Ibid, s. 14 
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varade i drygt 30 minuter. Intervjun följde den så kallade tratt- tekniken som innebar att 

intervjun inleddes med breda och öppna frågor för att därefter övergå till mer specifika frågor. 

Detta medför att respondenten hade goda möjligheter att tala fritt och att intervjun blev naturlig 

och på respondentens villkor vilket i sin tur ökade chanserna till uttömmande svar.50 

Respondenten fick även möjlighet att ställa frågor eller framföra eventuella funderingar innan 

intervjun avslutades.   

2.2.5 Analys 

Efter att intervjuerna avslutades påbörjades arbetet med analysen. Denna inleddes med att de 

fyra intervjuerna transkriberades ordagrant med undantag för utfyllnadsord (”eh”, ”åh”, ”mm”) 

samt sådant som ej fyllde någon funktion såsom förtydligande av någon fråga eller när eleven 

stämmer av fakta med mig. Därefter lästes de transkriberade intervjuerna igenom för att finna 

begrepp som senare skulle vara användbara. Likaså var det av intresse att finna gemensamma 

nämnare i de olika intervjuerna men även sådant som skiljde dem åt. Detta för att analysen 

skulle bli så utförlig och intressant som möjligt. I de fall respondenterna hade rangordnat olika 

faktorer skapades tabeller för att tydliggöra detta.  

De fem rubrikerna: Det förflutna i vardagen, Intresset för det förflutna, Kunskapsinhämtning, 

Hur det förflutna påverkar och Intresset i förhållande till skolhistoria togs fram utifrån frågor 

och svar från intervjuerna och hur dessa kunde grupperas men framförallt utefter teorin och vad 

som var relevant i denna. Det förflutna i vardagen ger en inblick i hur det förflutna är 

närvarande (eller ej) i respondenternas liv. Intresset för det förflutna redovisar hur intresset för 

det förflutna ser ut och var det är sprunget ur. Kunskapsinhämtning behandlar var 

respondenterna har fått sin kunskap och hur väl de litar på denna eller ej. Hur det förflutna 

påverkar redovisar hur respondenterna ser på det förflutna och vilken eventuell påverkan det 

förflutna har på sin dåtid, nutid och framtid. Slutligen behandlas distinktionen mellan Intresset 

i förhållande till skolhistoria vilken även har till uppgift att se hur jag som lärare kan ta tillvara 

respondenternas tankar och åsikter för att optimera historieundervisningen.  

3. Disposition  

Resultatet från de fyra intervjuerna kommer att redovisas utifrån den ordning som frågorna 

ställdes. För att göra detta avsnitt konkret och strukturerat kommer följande underrubriker 

                                                           
50 Patel, Runa och Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. Lund: Studentlitteratur. 2003, s. 74 
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användas: Det förflutna i vardagen, Intresset för det förflutna, Kunskapsinhämtning, Hur det 

förflutna påverkar och Intresset i förhållande till skolhistoria. I de fall respondenterna har fått 

rangordna sina svar på en tio-gradig skala redovisas en översikt av svaren i en mindre tablå där 

ett är det minsta värdet och tio det högsta. I resultatdelen presenteras först fakta från intervjuerna 

vilket sedan kommer att analyseras med hjälp av, för studien, relevant litteratur som tidigare 

presenteras för att slutligen mynna ut i en kortare diskussion och sammanfattning.  

4. Resultat och analys 

Frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen och som låg till grund för intervjuerna 

var vilka faktorer det är som påverkar elevers intresse för det förflutna och hur dessa främjar 

elevers historiemedvetande men även om dessa faktorer utgör möjligheter eller hinder för 

historieundervisningens uppgift att utveckla elevers historiemedvetande?  

4.1 Det förflutna i vardagen 

För att ge en bakgrund till det eventuella intresse för det förflutna respondenterna har fick de 

frågan hur ofta de samtalar med sina äldre släktingar och föräldrar om hur de hade det när de 

växte upp. Detta är något som Alicia frågar väldigt ofta då hon tycker det är kul att få veta hur 

de hade det eftersom det är så mycket som har förändrats. För Sandra, Anna och Alexandras 

del frågar de gärna, dock inte så ofta utan det sker någon gång ibland. När det väl sker är det 

ofta i samband med gemensamma middagar då respektive föräldrar gärna ger uttömmande svar 

på frågan. Samtliga respondenter har gemensamt att de frågar av eget intresse för att höra hur, 

framförallt, deras föräldrar hade de när de var i samma ålder som dem själva.  

Denna kunskapsinhämtning som görs av respondenterna går att se ur Jensens andra diagram 

ifråga om att individen är en medlem av en familj och att det är via den som kunskaper kring 

det förflutna genereras.51 Något som tyder på alla respondenterna har blivit uppmanade av sina 

föräldrar att vara frågvisa och att deras föräldrar gärna berättar vad de kan och vet. Durhán 

förklarar att historia ständigt är närvarande vilket blir tydligt i och med de samtal kring det 

förflutna som sker kring de olika middagsborden.52 Sandra och Alicia har gemensamt att deras 

äldre släktingar och föräldrar hade vitt skilda uppväxter, där den ena parten växte upp på landet 

och den andra inne i staden, varpå de har fått olika perspektiv hur människor hade det förr, 

något som de tycker har hjälpt dem att få tänka i olika perspektiv när det kommer till sina 

                                                           
51 Jensen, 2000, s. 88 
52 Durhán, 2004, s. 99 
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släktingar och hur människor har haft det. Sandra har släktingar som visat mycket 

originalhandlingar i form av brev och bilder men även gamla videofilmer från när Sandra var 

liten vilket även detta tyder på att historia ständigt är närvarande.  

Anna och Alicia har gemensamt att de någon gång ibland är inne på Instagram eller Facebook 

och blickar tillbaka på vad de har lagt upp för bilder eller skrivit för statusuppdateringar. 

Alexandra gör detta betydligt oftare för att se vad som förändrats från förr medan Sandra inte 

är så aktiv på dessa typ av forum och därmed inte kan logga in och minnas tillbaka. När det 

kommer till intresse för historia tycks inte sociala medier vara ett forum där detta intresse frodas 

utan besök här sker endast när tid finns. Något som är intressant med tanke på hur mycket tid 

ungdomar tillbringar på just dessa platser men utifrån respondenternas svar är det nutiden som 

är det viktiga på dessa forum. Durhán och Ammert hävdar båda att ett historiemedvetande 

utvecklas i samklang med samhället men i respondenternas fall tycks inte så vara fallet i någon 

större utsträckning.53Även Jensen visar att ett historiemedvetande kan formas och utvecklas på 

många olika platser varpå sociala medier torde vara en sådan plats men med tanke på 

respondenternas svar är detta något osäkert i deras fall.54 

På frågan hur ofta respondenterna är inne och tittar på bilder i fotoalbum eller på ”mina bilder” 

på datorn är svaret enhetligt; det sker emellanåt och detta för att minnas tillbaka hur det var förr 

och för att väcka minnen till liv. Utifrån Jensens första diagram kan ett historiemedvetande 

skapas och utvecklas i just studerandet av bilder vilket respondenternas svar kan tyda på att just 

så sker, dock inte i någon större utsträckning.55Alexandra och Sandra tycker båda om att ta kort 

och gör detta för att kunna minnas tillbaka vad som hänt. Med tanke på ovanstående svar om 

hur ofta de tittar på bilder, vilket endast sker emellanåt, torde fotograferandet mer vara ett sätt 

att fånga ögonblick och möjligtvis publicera på något socialt forum än att fungera som en portal 

till dåtiden.  

Respondenterna är samstämmiga ifråga om vad de tycker om ett riktigt fotoalbum i motsats till 

att titta på bilder på datorn. Ett riktigt fotoalbum är något samtliga föredrar då de får en bättre 

överblick över vad som hänt, det känns mer personligt och de gillar känslan av att bläddra bland 

korten. I motsats till sociala medier är det istället när respondenterna tittar i gamla fotoalbum 

som en starkare känsla för det förflutna väcks och just att det upplevs som mer personligt är 

intressant då det är tusentals bilder som fluktuerar på sociala medier varje dag. Möjligtvis är 

                                                           
53 Durhan, 1998, s. 98; Ammert, 2004, s. 279 
54 Jensen, 2000, s. 85 
55 Ibid, s. 85 
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det detta stora flöde som gör att de inte upplever samma autenticitet till bilder på sociala medier 

som till riktiga fotoalbum. Frågan som uppstår är dock hur respondenterna kommer att förhålla 

sig till de bilder de själva har tagit och lagrat på sina datorer eller på sociala medier i framtiden, 

kommer de uppleva dessa lika personliga och autentiska som de bilder som finns i fotoalbum?  

Ifråga om hur mycket respondenterna talar om det förflutna med sina vänner i vardagen skiljer 

sig svaren något åt då Alicia och Alexandra gärna talar om sin uppväxt tillsammans med sina 

vänner och hur de hade det i skolan och vad de gjorde på fritiden. Dock är det inte 

världshistorien och dess händelser som står i fokus utan framförallt den egna historien och vad 

de upplevt i sina liv och tillsammans med varandra. Anna kan någon gång ibland komma in på 

ämnet med sina vänner medan Sandra tycker om fantasy och därigenom ofta kommer in på 

historiska händelser och epoker. Sandra och hennes vänner funderar gärna på historia, ställer 

frågor till varandra och tar reda på fakta för att hitta svar vilket kan ställas i direkt relation till 

det fantasyintresse som finns. Utifrån Jensens andra diagram är det som en medlem av en 

likställd grupp som Sandra lär sig om det förflutna.56 Det händer således att respondenterna 

talar om det förflutna med sina vänner, men det är framförallt den egna personen som står i 

fokus vid dessa tillfällen. Ingen av respondenterna kan ge svar på varför men en möjlig 

förklaring kan vara att tillsammans med vänner kan de gå tillbaka till gemensamma minnen 

som knyter dem tätare tillsammans. Att diskutera världshistorien fyller ingen funktion för den 

vänskap de hyser för varandra utan skulle kräva mer ansträngning av dem. Ammert hävdar att 

i fråga om historiemedvetande är dåtiden oftast den del som är tydligast och som manifesteras 

genom minnen och erfarenheter vilket respondenterna ger exempel på.57 Dessa tillbakablickar 

som ändå görs av respondenterna kan dock omedvetet främja deras historiemedvetande då de 

använder det förflutna för att sätta nuet i perspektiv och i viss mån även blicka framåt för att 

tillsammans ta sig framåt i livet, något som Jensen tydligt framhåller att just så sker i fråga om 

historiemedvetande.58 

Frågan ställdes hur viktigt respondenterna tyckte det var med det förflutna och samtliga svarar 

att det är jätteviktigt, med motiveringarna att det är viktigt att veta hur människor har haft det 

förr. Vad respondenterna dock inte svarar på är vilka människor detta är, om det är jordens 

befolkning eller om det är en viss del av denna. Då de har Sverige som utgångspunkt är det inte  

otänkbart att detta handlar om människor som levt i det egna landet. 

                                                           
56 Ibid, s. 88 
57 Ammert, 2004, s. 279 
58 Jensen, 2003, s.71 
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Tabell 1. Hur intresserad av det förflutna är du? 

 

Det som alla svarar, och det likadant, är att det förflutna är viktigt för att vi inte ska begå samma 

misstag om igen. Anna förklarar sig såhär:  

Det tycker jag är jätteviktigt. Mycket för att man inte ska göra om samma 

misstag igen. Om man vet saker som hänt så gör man ej om det. Vet jag att det 

gör ont att bränna mig på spisen gör jag inte om det. Måste, handlar om att ha 

mycket kunskap för att inte göra det igen. 

Detta svar tyder på att historiemedvetande delvis har utvecklats då respondenterna tar sin 

utgångspunkt i dåtiden för att skapa mening i sin tillvaro i nuet vilket även Ammert och Jensen 

förklarar att så är möjligt.59 Det som dock saknas i detta fall är den del av ett historiemedvetande 

som rör framtiden. Det finns implicit med tanke på att samma misstag inte ska begås på nytt, 

vilket kan vara både nu men även i ett senare skede. Samtidigt är svaret svart eller vitt; vet jag 

att en sak är fel gör jag inte om det men många gånger är det rätta svaret inte alltid det enklaste 

att uppnå. I citatet ovan framgå det att det behövs mycket kunskap för att misstag inte ska begås 

på nytt vilket indikerar på att respondenten motsäger sig själv. Finns vetskapen att något är fel 

gör vi inte om det men samtidigt måste vi ha mycket kunskap för att inte göra om våra misstag. 

Vad denna kunskap består av framgår inte, är det kunskap av mer teoretisk art eller är det en  

kunskap som kommer av en praktisk erfarenhet. Är det genom att läsa om Förintelsen vi lär oss 

av den eller är det genom att besöka Auschwitz som vi förstår och lär oss om Förintelsen?  

4.2 Intresse för det förflutna  

På frågan hur intresserade respondenterna är av det förflutna, på en tio-gradig skala, varierar 

svaren något, se tabell 1 för en översikt. Alexandra placerar sitt intresse på sex-sju då hon är 

lite mer intresserad än medel som hon själv väljer att uttrycka det. Även Anna väljer en sjua då 

hon tycker det förflutna är roligt och hon tycker om att lära sig nya saker och ta reda på sådant 

hon inte visste tidigare. Gärna sådant som har betydelse för den tid vi lever i nu. Alicia graderar 

sitt intresse till en åtta med motiveringen:  

[…]8 i så fall. Alltså jag älskar att fråga pappa och mamma hur de hade det 

förr.[…] Hur de hade det och hur de var, vad de gjorde på fritiden och de säger 

                                                           
59 Jensen, 2003, s. 71; Ammert, 2004, s. 279   

 Alicia Alexandra Anna Sandra 

Eget intresse 8 6-7 7 9 
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att 80-talet var den bästa tiden. […] Jag har ett behov av att veta, så. Veta vad 

som hänt och hur det liksom samhället har förändrats. Det är kul! 

Alicia visar på ett delvis utvecklat historiemedvetande då hon dels tycker det är kul att få veta 

om det förflutna, dels för att hon känner ett behov av att få veta vad som hänt och hur dåtiden 

har format nutiden. Detta är även något som Ammert nämner ifråga om historiemedvetande och 

att det handlar om att individen försöker finna förklaringar och samband mellan dåtid, nutid 

och framtid.60 Den av respondenterna som graderar sitt intresse för det förflutna högst är Sandra 

som är en nia och tycker all historia är rolig, allt från världshistorien till den egna familjens 

historia.  

Det som intresserar respondenterna mest av det förflutna är familjehistoria. Detta är även något 

som tidigare forskning har funnit i sina resultat vars respondenter skattade familjehistoria som 

det viktigaste och mest intressanta inom historia.61 Sett till Jensens första diagram sker 

utvecklingen av respondenternas historiemedvetande i hemmet genom familjens historia vilket 

således skulle verka främjande för respondenterna med tanke på att de har ett stort intresse för 

familjehistoria.62 Alicia tycker att Sveriges historia är intressant men även krig då man kan 

studera hur det har förändrat världen och påverkat oss. Under de fyra intervjuerna är det endast 

Alicia som nämner Sveriges historia som ett intressant område vilket till viss del kan 

sammankopplas med Angviks resultat där eleverna tyckte att det egna landet var något av det 

mest intressanta.63  

Det som dock avviker gentemot tidigare forskning är att övriga respondenterna i min studie inte 

har nämnt något om Sveriges historia eller för den del Europas historia. Anledningen till detta 

är något oklar men både i skolan och i övriga samhället är det sällan som Sveriges historia står 

i fokus utan det är alltid den europeiska eller den amerikanska som nämns vilket även syns i det 

centrala innehåll för historia på gymnasiet. Anmärkningsvärt är dock att respondenterna finner 

ett stort intresse för familjehistoria vilken har sin utgångspunkt i Sverige då samtliga föräldrar 

kommer härifrån. Således torde det finnas ett underliggande intresse för svensk historia även 

om det inte är explicit. Sandra tycker till viss del att familjehistoria är roligt men det som 

intresserar henne mest är nordisk historia, medeltiden och vikingatiden då hon upplever att de 

hade en mer närhet till naturen och att vi i det moderna samhället är mer fyrkantiga. Den 

                                                           
60 Ammert, 2004, s. 279 
61 Rosenzweig och Thelen, 1998, s. 12-13; Angvik, 1999, s. 35 och Hansson, 2010, s. 127 
62 Jensen, 2000, s. 85 
63 Angvik, 1999, s. 127; Långström, 2001, s. 67 
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upplevelse Sandra har av det förflutna är en längtan tillbaka till den tid då vi levde av jorden 

och inte i det högteknologiska samhälle som finns idag vilket indikerar på att hon använder 

dåtiden som en referenspunkt gentemot nutiden. Dock utan att nämna några negativa aspekter 

av den tid som varit, något som kan förklaras med att Sandra konsumerar mycket TV-serier av 

historisk karaktär, dock är det ingen förmedling av historia som hon sätter någon större tilltro 

till men undermedvetet tycks det ändå ha skett. Anna tycker det är mest intressant att få 

bakgrundsinformation till all fakta då hon verkligen vill gå på djupet på saker och ting. Hon 

tycker om att få reda på sådant hon inte visste tidigare och att se likheter mellan hur det var förr 

och hur det ser ut nu. Alexandra ger följande förklaring till sitt intresse:  

Familjehistoria, sånt man kan relatera till och som är sant. Så såg det ut då och 

så ser det ut nu. […] Jag är mest intresserad av familjehistoria för att mina 

släktingar har varit med om det, det är mer nära. Genom det växer mitt intresse 

Rosenzweig och Thelen fann i sin studie att familjehistoria var det viktigaste då det är en del 

av människorna och något som har format dem.64 Här finns en avvikelse då respondenterna i 

min uppsats, framförallt Alexandra, menar att familjehistoria är det mest intressanta för att det 

går att relatera till och är mer nära. Orden relatera till är här centralt då det tydligt visar att 

respondenterna behöver ha en anknytning till den historia de får ta del av för att kunna ta till 

sig det som sägs, lära sig något men även utveckla sitt intresse för det förflutna. Inget nämns 

om att det är något som har format dem som individer utan endast att familjehistoria anses vara 

en trovärdig källa. I Hanssons studie var även där familjehistoria det mest intressanta men han 

ger ingen vidare tolkning varför men där resultatet i min studie vittnar om att det handlar om 

eleven kan relatera till historien eller inte.65 De svar respondenterna ger avviker från de 

tolkningar Angvik redovisar där det är historia efter 1945 som är det mest intressanta.66 Studiens 

respondenter uppger att intresset finns på olika platser och som Sandras svar visar varierar 

intresse från medeltiden till den egna familjehistorien. Utifrån Jensens första diagram finns det 

goda förutsättningar för att utvecklingen av ett historiemedvetande sker mycket i just den del 

som rör familjehistoria.67 Jensen gör ingen egen rangordning av de olika delarna men utifrån 

respondenternas svar torde familjehistoria placera sig högt upp på en eventuell skala.  

 

                                                           
64 Rosenzweig och Thelen, 1998, s. 12-13 
65 Hanssons, 2010, s. 127 
66 Angvik, 1999, s. 125 
67 Jensen, 2000, s. 85 
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Tabell 2. Hur intresserade av det förflutna är dina föräldrar/släktingar/vänner?  

 

Samtliga respondenter är eniga om att ingen av deras vänner är intresserade av historia vilket 

tabell 2 illustrerar. Det är dock intressant att samtliga har uppgett att de emellanåt pratar med 

sina vänner om det förflutna och hur de hade det när de var mindre. Ovanstående svar tyder på 

att de gör en åtskillnad på historia och historia och möjligtvis att den egna historien inte räknas 

in i begreppet ”historia”. 

Detta kan även tyda på att det finns mer i respondenternas liv som kan främja deras 

historiemedvetande utan att de är medvetna om det. Något som kan ses ur Jensens andra 

diagram där respondenten är medlem i en likvärdig grupp och där kunskap om historia kan 

genereras utan att de själva är medvetna om det.68 Således rangordnas denna faktor implicit och 

är viktig av anledningar som respondenterna själva inte tycks vara medvetna om. Alexandra, 

Alicia och Sandra har alla släktingar som har ett stort intresse medan Annas släktingar inte är 

speciellt intresserade av det förflutna vilket återigen kan vara en förklaring till respondenternas 

egna intressen som i mångt och mycket korrelerar med föräldrar och äldre släktingars intresse. 

Utifrån Jensens andra diagram är det som medlemmar av en familj som respondenterna 

inhämtar kunskap kring det förflutna och utvecklar denna vilket svaren även tyder på vilket gör 

att denna faktor är essentiell. 69  

Att Alexandra, Alicia och Sandra har släktingar som har ett stort intresse har i sin tur haft en 

stor inverkan på deras egna intressen och med tanke på den närhet som finns mellan 

respondenterna och de äldre släktingarna är det förflutna ständigt närvarande i deras möten. 

Däremot är inte Annas föräldrar intresserade av historia, på en tio-gradig skala befinner de sig 

på en fyra, se tabell 2 för en översikt. Alexandras och Alicias föräldrar däremot hamnar på sex-

sju då dessa har ett nästan lika stort intresse som respondenterna själva. Även Sandra har 

föräldrar som är mycket intresserade av historia och där Sandra under sin uppväxt har fått följa 

med sina föräldrar på olika resor och utflykter där de har tittat på slott och gått olika 

stadsvandringar med mera. 
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 Alicia Alexandra Anna Sandra 

Eget intresse 8 6-7 7 9 

Föräldrar 6-7  6-7 4 9 

Släktingar 8 8-9 1 7 

Vänner 5 4 1 2 
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Tabell 3. Var kommer ditt intresse ifrån?  

 

Och det är genom detta som intresset för det förflutna har växt fram. På frågan om intresset 

hade varit lika stort om föräldrarna inte var intresserade svarar Sandra: ”Nej det tror jag inte. 

Jag har haft med mig det under hela uppväxten. Hade jag inte fått åka runt och titta hade jag 

inte lärt mig lika mycket”. Ovanstående svar ger en god vägledning i vilka faktorer det är som 

påverkar intresset för det förflutna då samtliga respondenter som svarat att de själva har ett stort 

intresse för historia även har äldre släktingar eller föräldrar som är lika intresserade dem. Det 

står därmed klart att vara medlem i en familj har således stor påverkan avseende hur stort 

intresset för det förflutna kommer att bli. Den som avviker från detta mönster är Anna som har 

ett relativt stort intresse för historia medan hennes föräldrar och äldre släktingar inte har det. 

Anna är inte heller intresserad av familjehistoria vilket ter sig naturligt i och med att historia 

inget är som är närvarande i hennes hemmiljö.  

Respondenterna fick ta ställning till var deras intresse för det förflutna kommer ifrån och här 

varierar svaren något, vilket tabell 3 tydliggör. Anna har framförallt fått sitt intresse från skolan 

då grundläggande fakta ges där men även från populärkulturen då hon konsumerar mycket 

serier av historisk karaktär. Hon tycker det är svårt att lära sig om något om hon bara får läsa 

en bok utan en större bild ges om hon även får titta på en film eller se en dokumentär. Utifrån 

Jensens första diagram torde utvecklandet av Annas historiemedvetande ske i de boxar som har 

med skola och media att göra varpå dessa är viktiga för historiemedvetandet.70 Detta då hon ej 

fått sitt intresse hemifrån men inte heller från vänner eller släktingar. Det blir tydligt då det i 

ovanstående avsnitt framkommer att varken Annas föräldrar, vänner eller äldre släktingar är 

intresserade av historia och att hon därmed konsumerar historia på ett annat sätt än övriga 

respondenter. Alexandra har framförallt fått sitt intresse för det förflutna hemifrån och från sina 

släktingar. Till viss del har intresset växts i skolan men på en tio-gradig skala hamnar skolan 

endast på en fyra. Däremot utesluter hon media som en källa till intresset då hon inte tycker om 

gamla böcker och filmer med historiskt tema. Alicia säger att det uteslutande är släkten hon har 

fått sitt intresse ifrån då hennes äldre släktingar ofta satt och berättade om det förflutna och hon 
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 Alicia Alexandra Anna Sandra 

Hemmet 9 6 3 10 

Skolan 7 4 7 7 

Media 4 3 7 9 

Vänner 5 2 2 0-2 

Släktingar 8 6 2 10 
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har ett nära band med sin mormor. Att Alicia har en nära relation med sina föräldrar och sin 

mormor främjar det intresse för historia som hon har vilket kan ses ur Jensens diagram där 

Alicias intresse kommer sig av att hon är en medlem av en familj.71 Sandra däremot ger tio till 

både hemifrån och släktingar medan media får en nia men det allra mesta kommer hemifrån 

genom mycket berättande från föräldrar men även genom alla utflykter de gjort. Media hamnar 

högt då även Sandra konsumerar mycket tv-serier som Merlin och Vikings. Skolan tycker hon 

är svårare att gradera men ger det sju då det är på en annan nivå som innehåller mer tvång. 

Hemifrån är det mer på skojs skull. Sandra har både föräldrar, vänner och äldre släktingar som 

är intresserade av historia, ett intresse som har spridit sig till Sandra på olika vis, vilket även 

diagrammet synliggör. Det står således klart att Sandra lär sig historia på många fler platser än 

just i skolan vilket stämmer väl överens med Jensens diagram att så kan ske.72 

I likhet med Angvik har studiens respondenter ett stort intresse för historia men däremot avviker 

de gentemot Angviks tolkningar i fråga om vad det beror på.73 I min studie är det avgörande 

föräldrars- och släktingars intresse för historia som påverkar respondenterna i en positiv 

riktning. Något som Sandra förtydligar i citatet ovan att utan hennes föräldrar hade hennes eget 

intresse inte varit lika stort. Möjligtvis hade resultatet varit annorlunda om specifika frågor 

kring föräldrarnas utbildningsnivå, sociala status och ambitioner om att avancera till högre 

studier ställts men just dessa frågor har inte varit av intresse för att undersöka faktorer som 

påverkar elevers intresse för det förflutna. De svar respondenterna ger visar att intresset kommer 

hemifrån och från äldre släktingar, det är även här som de har lärt sig mycket historia. Detta 

avviker tydligt från det sätt elever helst kommer i kontakt med historia som i Långströms studie 

främst är via biofilmer.74 Just filmer är inget som denna studies respondenter har uppgett, även 

om Sandra och Anna håller TV-serier högt, vilket är intressant med tanke på hur många filmer 

som produceras med historiska förtecken eller den närmaste explosion av TV-serier av historisk 

karaktär som skett de senaste åren.  

4.3 Kunskapsinhämtning  

Respondenterna fick svara på frågan var de har lärt sig mest om det förflutna och även här 

varierar svaren något, vilket kan urskiljas i tabell 4. 
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Tabell 4. Var har du lärt dig mest om det förflutna? 

 

Alicia har framförallt lärt sig mest om det förflutna från sina äldre släktingar, en nia på en tio-

gradig skala. Skolan kommer på en andra plats tätt följt av hemmet. I skolan har hon främst lärt 

sig en mängd fakta medan hon hemma har fått veta hur hennes familj hade det förr, hur Sverige 

såg ut och hur hennes mamma hade det när hon bodde i Afrika. Tv-program, tv-serier och filmer 

tycker hon är roligt att titta på men det är inget hon lärt sig något av. Återigen korrelerar var 

kunskapen kommer ifrån och vilket intresse som finns hemifrån. Skolan ger Alicia 

faktakunskaper medan hon hemma får veta hur familjen har haft det. Här syns en tydlig 

åtskillnad hur Alicia skiljer de olika historierna åt, skolan ger en kunskap medan familjen ger 

en annan. 

Utifrån Jensens andra diagram är det tydligt att kunskapen sker i delarna som rör skolan och att 

Alicia är medlem i en familj, däremot finns det ingen koppling däremellan, åtminstone inte ur 

Alicias synvinkel, varpå dessa delar rangordnas högre än Jensens övriga delar.75 Alexandra 

däremot har lärt sig mest om det förflutna i skolan då hon säger: ” I skolan har jag lärt mig 

mycket.[…] Äldre historia som påverkat oss mer. Nu tycker jag det är roligt, beror på vad man 

läser och vilken lärare man har”. Hemifrån har hon främst lärt sig den personliga historia via 

sin mamma som berättat mycket om sitt liv. I övrigt konsumerar ej Alexandra historia via tv-

serier eller romaner varpå hon inte lärt sig något av dessa. Utifrån Jensens diagram är det främst 

i hemmet och i skolan som kunskapsinhämtningen sker i Alexandras fall vilket återigen 

indikerar att dessa rangordnas högre än övriga delar i diagrammet.76 När Anna får samma fråga 

svarar hon:  
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 Alicia Alexandra Anna Sandra 

Hemmet 5 5 0 10 

Skolan 7 8 7 8-9 

Reklamfilmer 0 1-2 2 0 

TV-program 4-5 1 5 7 

TV-serier 3 0 5 7 

Filmer 4-5 0 7 7 

Vänner 0 0 2 0 

Äldre släktingar 9 0 2 9 

Resor 0 0 2 10 

Statyer/monument 0 0 0 2 

Tidningar 0 0 3 1 

Förstahandskällor  0 0 0 10 
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Jag har typ lärt mig mest på Internet. Länkar på Facebook som jag klickar 

vidare på och läser om. Typ det här med Disneyfilmerna – vilken är den 

verkliga historien bakom. Sådant tycker jag är intressant att läsa om. Tycker 

om sådant som ingen annan gör. 

Trots citatet rankar Anna skolan på en sjua tätt följt av tv-program, filmer och tv-serier. Att 

Anna uppger att hon vill ta reda på den sanna historien bakom Disneyfilmerna tyder på att hon 

inte endast konsumerar filmer och TV-serier för nöjes skull utan söker något mer hos dessa. 

Hon tar en sådan simpel sak som en Disneyfilm för att söka sig tillbaka i det förflutna och finna 

sanningen, vilket tyder på ett historiemedvetande som ständigt utvecklas. Enligt Jensens andra 

diagram sker mycket av Annas kunskapsinhämtning via hennes roll som konsument av olika 

typer av media vilket avviker från övriga respondenters svar som håller skola och familj 

högre.77 Sandra är den av respondenterna som ger flera saker högsta rankning ifråga var hon 

har lärt sig mest om det förflutna. Allra mest om det förflutna har hon lärt sig hemifrån då 

hennes familj är duktiga på att berätta historier men en tia får även resor då Sandra berättar 

följande:  

När man får gå i ett slott och titta på möblerna och någon berättar vad som hänt 

börjar ju tankarna och fantasin sväva iväg. Känns mer som man upplever vad 

de upplevt. Det blir ju så himla nära, det som egentligen är så långt borta. 

Genom att få vara på plats där det hände har Sandra skapat sig en relation till det förflutna och 

kan sätta sig in i hur dessa människor hade det. För Sandra blir historien inte något abstrakt 

utan något som faktiskt har ägt rum, vilket tycks vara en faktor som påverkar intresset för 

historia. Utifrån Jensens första diagram är skolan bara en del av många där Sandras 

historiemedvetande torde utvecklas.78 Detta ligger i linje med att Jensen inte har rangordnat 

delarna i diagrammet utan nöjer sig med att göra dem likvärdiga. Dock förtäljer inte diagrammet 

om fler delar bidrar till ett mer utvecklat historiemedvetande men i Sandras fall indikerar det 

på att hon har utvecklat en större förståelse för historia. Sandra rankar även 

förstahandshandskällor högt då det inte är något som någon har förändrat utan det ger en bra 

bild av historien. de Laval visar att elever kan leva sig in i människors levnadsvillkor om de få 

ta del av förstahandskällor och Sandra svarade även att det här med förstahandskällor egentligen 

vore det bästa för att lära sig.79 
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Tabell 5. Vilken förmedling av det förflutna litar du mest på? 

 

Högt rankas även TV-program och filmer varav det sistnämnda väcker ett intresse och 

inspirerar. Hos äldre släktingar har kunskapen inhämtats men även i skolan och då i form av 

fakta men främst den hon har fått i grundskolan. Utifrån Jensens andra diagram är det främst 

som medlem av en familj som Sandra finner sin kunskap kring historia men som tidigare nämnts 

sker även denna kunskapsinhämtning genom att hon är en del av en likvärdig grupp.80 

I nära anslutning kring frågan var respondenterna lärt sig mest om det förflutna fick de frågan 

vilken förmedling av det förflutna de litar mest på och varför, se tabell 5. Samtliga är överens 

om att de ej litar på reklamfilmer med historisk anknytning då deras syfte är att sälja något och 

då kan historia vrida och vändas på, ett resultat som även Rosenzweig och Thelen fann i sin 

studie.81 Sandra och Alicia litar på de TV-program som har historiska förtecken, främst om det 

är dokumentärer eller med ett program som Sverigequizen då det har funnits kunniga personer 

med i produktionen och att de inte skulle ge ut felaktig fakta. Ingen av respondenterna tror att 

faktaprogram på TV skulle kunna fara med osanning eller att sorterar bort viss fakta utan 

respondenterna hyser en stor tilltro till dessa. Alexandra och Anna däremot litar delvis på TV-

program men menar att det inte går att lita på allt men relativt mycket. Intressant hade dock 

varit att undersöka hur mycket respondenterna omedvetet tar till sig av det de ser och hur detta 

formar deras bild av det förflutna. Anna är den enda som uppger att TV-serier som Vikings, 

Merlin och Game of thrones innehåller mycket som är trovärdigt och att dessa serier baseras på 

hur det har varit och att utgångspunkten är att vara så likt detta som möjligt. Anna är den enda 

som sätter stor tilltro till TV-serier vilket går att tolka utifrån att hon inte fått sitt intresse 

hemifrån utan framförallt via Internet och genom att själv söka rätt på fakta. Föräldrar och äldre 

släktingar är inget som har påverkat hennes intresse varpå de inte har kunnat förmedla sina 

upplevelser av historia för Anna men intressant är dock att hon litar relativt mycket på den 

förmedling av det förflutna hon har fått hemifrån. Här är en möjlig tolkning att Anna inte fått 
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 Alicia Alexandra Anna Sandra 

Hemmet 9 8 5 8 

Skolan 10 10 8 8 

Reklamfilmer 3 3 0 0 

TV-program 9 5 5 9 

TV-serier 5 2 5 0 

Filmer 5 2 5 0 

Vänner 2 2 2 1 

Äldre släktingar 9 8 6 9 



 28 

ett kritiskt tänkande avseende det förflutna hemifrån utan istället sätter sin tilltro till bild av det 

förflutna som förmedlas via olika medier. Detta trots att intresset inte kommer hemifrån (se 

tabell 3) och att hon uppskattar att hon inte lärt sig något alls om det förflutna hemifrån (se 

tabell 4). Annas svar är svåra att tolka då de är så pass motsägelsefulla men en möjlig tolkning 

är att hennes tolkning av ordet ”hemmet” kan ha olika innebörd för henne och att svaren därför 

blir olika. Å andra sidan är det även möjligt att Anna inte är medveten om att hon svarar olika 

utan ser varje fråga som en egen del där de olika frågorna inte har ett samband vilket i sin tur 

gör att hon blir motsägelsefull.  

Övriga respondenter har anhöriga som har ett stort intresse och som ofta förmedlar sin bild av 

historia vilket i sin tur påverkan vilken förmedling av historia som sker. Enligt Jensens andra 

diagram är det främst som medlemmar av en familj som kunskapsinhämtningen sker vilket 

återigen tydliggör hur viktig denna del är.82 Likaså utvecklas historiemedvetandet via dessa 

familjehistorier, vilket tydliggörs i Jensens första diagram.83 Övriga respondenter tycker inte att 

TV-seriers bild av historia går att lita på då de ofta förskönar bilden av historia och vrider och 

vänder på denna för att göra serien så bra som möjligt. Samtidigt uppger alla utom Alexandra 

att de tittar på olika TV-serier men att de ej litar på vad som framkommer. Dock är frågan vad 

som sker omedvetet hos respondenterna när de ser serier som Merlin och Game of thrones. Vare 

sig de vill eller inte skapas en bild av hur just den tiden såg ut vilket respondenterna omedvetet 

bär med sig. Således sker kunskapsinhämtning via olika typer av medier vilket Jensen påvisar 

i sitt andra diagram.84  

Ingen av respondenterna uppger att de litar på historiska filmer utan att dessa, precis som TV-

serier, förskönar bilden av historia och ändrar historien så den passar handlingen, vilket även 

syns i Långströms resultat.85 Detta är intressant med tanke på hur mycket filmer och TV-serier 

som produceras och med tanke på respondenternas svar torde dessa filmer och TV-serier inte 

ha som högsta syfte att utbilda sin publik utan istället underhålla den. Frågan är dock om 

respondenterna förhåller sig alltför kritiska till filmer av historisk karaktär, många gånger ger 

dessa filmer en viss bild av en händelse även om de inte är helt korrekta. Just filmer kan vara 

en god utgångspunkt för en diskussion eller för att söka upp mer information om en historisk 

händelse. Samtidigt är det viktigt att ha Nordins slutsatser i åtanke i fråga om att elever kommer 
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i kontakt med inkorrekt historia till förmån för att ett intresse ska väckas.86 Därav är det viktigt 

att ha diskussioner om just historia på film. Utifrån Jensens första diagram kan dock ett 

historiemedvetande utvecklas med utgångspunkt i just filmer, tv eller radio varpå dessa medier 

inte bör förringas som kunskapskälla men i detta fall är denna del inget som respondenterna 

uppger som viktigt.87 Äldre släktingar litar de på om de berättar om något som de varit med om 

själva då de anses vara en trovärdig källa. På frågan om respondenterna litar på fakta som deras 

vänner förmedlar svarar alla: ”Vilken är källan?”. Trots att intresset är sprunget ur äldre 

släktingar och att de fått mycket kunskap av dessa litar de inte till 100 % på vad som sägs utan 

dessa släktingar måste ha upplevt det själva för att vara trovärdiga.  

Detta leder oss in på skolan där den förmedling av det förflutna som respondenterna får i skolan 

är något som de litar helt och fullt på då lärarna är utbildade och har bra underlag för vad de 

berättar. Här är det således inte frågan om lärarna har varit med om vad de talar om utan endast 

det faktum att de är utbildade och därmed borde veta vad de talar om. Intressant är således att 

respondenterna föredrar att stimulera sitt historieintresse utanför skolan och att den historia de 

får i skolan inte är lika intressant, detta trots att de tror på allt lärarna säger. Respondenterna 

sätter i detta fall högre tilltro till lärarna som läst sig till kunskap medan de är mer skeptiska till 

äldre släktingar som i detta fall får klassificeras som förstahandskällor. Alicia litar fullt ut på 

den förmedling av familjehistoria som hon får hemifrån. Dock poängterar hon att det är 

familjehistorien och inte om världshistorien, då litar hon mer på skolan. Utifrån Jensens båda 

diagram sker kunskapsinhämtning i många fall i skolan medan historiemedvetandet och dess 

utveckling sker på fler ställen.88 

En viktig åtskillnad bör här belysas då familjehistoria och världshistoria är något som åtskiljs 

av respondenterna och som tycks vara två historier som innehar olika auktoritet. Dock utan att 

säga vilken av dem som har högst värde men med tanke på att skolan är knuten till 

världshistorien och att respondenterna litar fullt ut på denna förmedling och att föräldrar och 

äldre släktingar är knutna till familjehistorien och de inte tror på dessa fullt ut har 

världshistorien är större auktoritet än vad familjehistorien har. Det tycks inte som att dessa två 

historier är förenliga utan i samtliga respondenter talar separat om dem, något de tycks vara 

omedvetna om. Detta i sin tur indikerar på att det intresse för det förflutna som kommer 

hemifrån inte främjar historiemedvetandet i någon större utsträckning med tanke på den 
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uppdelning som sker. Anna, Alexandra och Sandra berättar att de litar på förmedlingen av det 

förflutna de får hemifrån om föräldrarna har varit med om det som de berättar om. Anna rankar 

hemifrån som en 5:a och säger: ”Det är ju svårt, det är ju deras uppfattning om hur det var. De 

kanske tyckte det var underbart medan någon annan inte tyckte det. Finns olika perspektiv”. 

Och Sandra likaså:  

Nja, jag litar på mycket av det men man får ju ta allt med en nypa salt. Man 

kan inte lita på 100 % på vad mamma och pappa säger. […] När jag väl ska 

använda mig av infon kollar jag upp den så den är korrekt. Inte säga saker som 

man inte riktigt vet. Det är liksom, man har hört något någon gång men sådant 

kan ju förändra.[…] Man ändrar gärna på saker, utelämnar någon del eller 

lägger till en del. Den som tar emot informationen kan lägga tyngd på andra 

saker.  

I likhet med de äldre släktingarna är svaren snarlika avseende föräldrarnas förmedling av det 

förflutna och där föräldrarna måste ha upplevt vad de berättar om för att de ska vara trovärdiga. 

Det skulle således inte räcka med att de återberättar något som står i en bok utan de ska ha 

upplevt det själva. Att lita på förstahandskällor är även något som Rosenzweig och Thelen samt 

de Laval funnit i sina studier.89 Det som avviker studierna emellan är dock att mina respondenter 

känner en viss tveksamhet till sina förstahandskällor med motiveringen att deras berättelser kan 

ha förändrats genom åren och att det bara är en sanning de får veta. Ytterligare en avvikelse 

med tidigare forskning, i detta fall Långströms studie och min studie, är att det i Långströms 

resultat är museer och historiska platser som eleverna rankar som mest trovärdiga vilket inte är 

något som förekommer i min studie.90 Här är det istället främst äldre släktingar, föräldrars 

berättelser och skolans förmedling av kunskap som är mest trovärdigt och som uppges som det 

viktigaste, delar som skulle kunna utveckla respondenternas historiemedvetande utifrån Jensens 

första diagram.91 Dock kvarstår frågan om detta verkligen sker med tanke på den starka 

uppdelning som respondenterna gör av historien. Svaret är snarare att förmedlingen och 

intresset av det förflutna som sker hemifrån inte främjar intresset då dåtid, nutid och framtid 

inte tycks vara närvarande och inte heller med tanke på den uppdelning av historia som sker.   

När det kommer till hur respondenterna vill lära sig mer om det förflutna är de eniga om att de 

vill ut mer i verkligheten genom att göra studiebesök och se saker fysiskt. Således önskar de få 
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uppleva historia och vara där det hände. I istället för den artificiella historia de kommer i kontakt 

med i läroböckerna är det en önskan och längtan efter den autentiska historien som 

respondenterna efterfrågar. Detta avviker från de svar Angvik redovisar där de tillfrågade ville 

lära sig om historia via bilder medan mina respondenter istället vill arbeta mer praktiskt och 

uppleva det som hände, där det hände.92 Detta sätt att undervisa om historia skulle göra att 

eleverna lärde sig mer och att en större förståelse för det förflutna skulle skapas. Detta tillägg 

som respondenterna gör är synnerligen viktigt för mig som historielärare att ta till mig då svaren 

på hur kunskap genereras finns här och att det är upp till mig som lärare att ta tillvara elevernas 

kommentarer och omsätta dem till verklighet. Mycket grundar sig således i att eleverna behöver 

få uppleva historien på olika vis för att kunna relatera till och förstå den. Att respondenterna 

svarar som de gör tyder på att deras historiemedvetande skulle kunna utvecklas betydligt mer 

än vad det gör om de sitter i lektionssalen och läser en bok. Utifrån Jensens första diagram vill 

således respondenterna utforska fler områden än de som de vanligtvis kommer i kontakt med 

vilket i sin tur skulle kunna utveckla deras historiemedvetande ytterligare.93 Likheter finns här 

med Hanssons resultat där eleverna ville få undervisning utanför lektionssalen.94 Dock anges 

inget skäl till varför men Alicia menar att det är svårt att förstå det förflutna om man bara får 

en typ av fakta utan mer och olika typer behövs. Något som möjligtvis Hanssons respondenter 

kan skriva under på. Alexandra säger att hon lär sig snabbare om hon får göra något samtidigt. 

Anna vill lära sig mer genom att titta på tv-serier och förklarar:  

Man får en inblick i hur det kunde varit. Det kanske såg ut såhär – vet ju inte 

säker men de har ändå så man byggt upp en bild hur det kunde varit. Spelar 

ingen roll om det är trovärdigt eller ej, bara man får en bild i huvudet. Typ 

Merlin eller Vikings. Men för att lära mig, alltså i sådana fall kortare texter – 

ej stora böcker – inte min grej. Mer typ ”visste du att”. Det hade varit lite roligt. 

Tror man lär sig mer då om det är kortare texter. Visste du att… istället för att 

det står en massa fakta om Gustav Vasa på 300 sidor.  

Anna säger även att man inte kan lita helt och fullt på det som står i böcker utan hon skulle vilja 

uppleva saker själv, exempelvis att åka till ett koncentrationsläger för att se hur det var och 

verkligen få känna hur hemskt fångarna hade det. Sandra är enig med Alexandra och Alicia att 

det hade varit bättre att vara ute i verkligheten och göra saker men att hon har varit iväg på så 

mycket att det inte spelar någon större roll för henne. I likhet med de Laval är det historia som 
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avviker från den ordinarie undervisningen som ökar intresset hos eleverna. Detta då eleverna 

kan få en inblick i hur andra människor hade det men i min studie framhåller respondenterna 

att de vill kunna relatera till den historia de får berättad för sig och skapa mening utifrån denna.95 

4.4 Hur det förflutna påverkar 

Ett tydligt tecken på att respondenterna har börjat utveckla sitt historiemedvetande är att 

samtliga är eniga om att det förflutna är viktigt för nutiden. Anna och Alicia svarar direkt att 

det är jätteviktigt medan Alexandra skriver att det är ganska viktigt och Sandra nöjer sig med 

att säga att det är viktigt. Sandra tycker det är svårt att säga varför, hon är själv intresserad så 

för henne själv blir det lätt men hon tycker man ska veta vad som hänt och ej förstöra 

kulturminnen. Genom intervjun var det Sandra som uppvisade det största intresset för det 

förflutna och som hade kommit i kontakt med det förflutna på många olika vis vilket torde ha 

utvecklat hennes historiemedvetande på ett medvetet plan. Däremot när hon ska redogöra för 

det förflutnas påverkan på framtiden har hon svårt att säga varför bara att det är viktigt. Möjligt 

är därför att mycket av Sandra historiemedvetande utvecklas på ett omedvetet plan vilket är 

möjligt enligt Karlsson som hävdar att människor inte alltid reflekterar över historiemedvetande 

på ett medvetet plan men att det ständigt är närvarande genom de tre olika delarna, dåtid, nutid 

och framtid.96 

Alexandra som tycker det är ganska viktigt menar att misstag som gjorts ska vi lära oss av även 

om vi fortfarande gör om misstagen. Anna och Alicia, som tycker det är jätteviktigt, säger båda 

att vi ska lära oss av det förflutna för att ej göra om samma misstag igen. Alicia menar att idag 

pratar vi inte så mycket om historia och det gör att samma misstag begås igen. Efter andra 

världskriget var människor nöjda med sitt land men nu börjar människor bli missnöjda igen och 

historien kommer långt bort. Anna, i sin tur, förklarade sin ståndpunkt på följande vis:  

Det är ju jätteviktigt. Ska ju läsa historia för att inte göra om samma misstag 

igen. Viktig läxa att det här har hänt. Vi har gjort om saker flera gånger, ibland 

100 eller 1000 år emellan, det upprepar sig hela tiden. Som typ i USA nu med 

Trump men tänker inte hela vägen. Upprepar sig hela tiden och jag tror det är 

för att folk inte läser historia och vet inte vad om hänt. Vet inte hur lätt det är 

att det kan hända igen. 
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Att respondenterna har ett historiemedvetande är en självklarhet men samtidigt går det inte att 

undgå att alla har svarat i det närmaste identiskt när det kommer till det förflutnas påverkan på 

nuet. Ingen av dem specificerar vilka misstag de talar om och vad det är ur dessa som vi måste 

lära oss. Frågan är var dessa svar är sprungna ur och om det är detta respondenterna verkligen 

tycker eller om det finns fler lager att finna. Det är tydligt att respondenterna sätter ett 

likhetstecken mellan nutiden och dåtiden. Redan här går det att ana att respondenterna inte har 

alla tre tempus lika närvarande i sina liv vilket i sin tur talar för att det finns brister i deras 

historiemedvetande.97 De svar respondenterna har gett är förvillande lika de som historielärare 

brukar ge varpå det hade varit av intresse att få respondenterna att utveckla sina svar ytterligare 

för att få fram om det är såhär de tänker eller om det kommer fram nya svar. Att de svarar 

identiskt talar för att de på något vis har blivit matade med dessa meningar och gjort dem till 

sina egna. Med tanke på hur respondenterna svarar på övriga frågor är det inte självklart att de 

verkligen tycker detta, då de är mer berättande i övriga svar men på denna fråga upplevs som 

mer programmerade. Samtliga respondenter är överens om att historia är viktigt för att vi inte 

ska göra om samma misstag igen, något som går att relatera till Långströms studie. Han 

redovisar även att historia är bra för att få en förståelse för nuet, något även mina respondenter 

svarar utan omsvep. 

På frågan hur viktig det förflutna är för framtiden svarar Anna att det kommer bli viktigare och 

att de människor som inte läst historia kommer lära sig fel saker. Hon tycker det ska vara 

obligatoriskt för att det inte ska kunna hända igen. Alicia tycker det är viktigt för att de i 

framtiden ska kunna veta hur det var då. Vet människor inte hur det var förr gör de om samma 

misstag igen. Hon menar att vi inte kan förstå samhället utan det förflutna. Alexandra nöjer sig 

med konstaterandet att det är viktigt och att det vi upplever nu är historia i framtiden. Sandra 

kan inte säga varför det är viktigt men att det är viktigt. Långström redovisar i sin tur att historia 

är viktigt för att kunna orientera sig för framtiden. Och mina respondenter kan med lätthet svara 

hur viktig historia är för nuet men när det kommer till framtiden blir deras svar något mer 

otydliga och de har svårare att formulera sig.98 Ett resultat som även Hansson fann i sin studie, 

dock var det att eleverna ej nämnde framtiden men att respondenterna i min studie anser det 

vara viktigt men inte riktigt kan motivera varför.99 Istället återkommer svaren för nuet även på 

framtiden vilket tyder på att de inte tycks se helheten av historia utan istället delar upp den i 

olika delar. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att historielärarna inte har 
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kommunicerat framtiden tydligt nog och att respondenterna inte fått de verktyg de behöver för 

att kunna se hur dåtiden, nutiden och framtiden går att koppla samman. Ytterligare en förklaring 

kan vara att det förr har varit mer fokus på dåtiden i skolans värld och att begreppet 

historiemedvetande är något som kommer i samband med Lgy11 och därmed inte hunnit 

implementeras i skolan än. 

Karlsson poängterar när det gäller historiemedvetande att dåtiden, nutiden och framtiden ska 

ses som tre sammansatta delar.100 Med utgångspunkt i respondenternas svar finns inte de 

samband som bör finnas delarna emellan utan det förflutna och nutiden är lättast att prata om 

medan framtiden blir något för komplex. Detta kan tyda på att historiemedvetande ej är helt 

utvecklat. Vid sidan är det anmärkningsvärt att när respondenterna talar om historia är det som 

i olika kategorier där inget kan påverka något annat. Familjehistoria och världshistoria är inget 

som är förenligt om de svar respondenterna gett tolkas närmare. Det är således respondenterna 

själva som håller isär historien och tycks inte se att allt hänger ihop. Anledningen till detta är 

en sådan sak som en utökad studie skulle kunna ta reda på. Frågan är även om denna åtskillnad 

som respondenterna gör tyder på att deras historiemedvetande inte är så pass utvecklat som det 

hade kunnat vara eller vad det beror på. Den uppdelning i olika delar Jensen har gjort ifråga om 

var historiemedvetande skapas och utvecklas kanske är just en uppdelning och inte flera delar 

som påverkar varandra.101 

4.5 Intresset i förhållande till skolhistoria  

Den sista frågan respondenterna fick ta ställning till handlar om vad det är för skillnad mellan 

deras eget intresse för historia och den undervisning de får i ämnet i skolan. Alicia gillar den 

personliga historien mer, hur en person har haft det eller en familj. I skolan handlar det mer om 

fakta där man inte går ner på djupet utan att man får en överblick. För Alicia hade det varit mer 

intressant om en mer personlig historia fanns i skolan för att, som hon själv beskriver det:  

Det kan vara det i skolan mer med det är sällan en lärare ställer sig och berättar 

hur det var. Det hade varit mer intressant. Förståelse för att det var på riktigt 

ibland kan jag känna, historia i skolan, känns som att det ”aldrig har hänt” 

pratar om, du förstår vad jag menar.  

Återigen är det någon form av personlig historia som Alicia efterfrågar och historia hon kan 

relatera till för att kunna förstå. Således ger Alicia uttryck för en längtan efter autenticitet som 
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ett komplement till lärobokens mer artificiella historia. Upplevelsen av att det ”aldrig har hänt” 

skapar mer hinder än möjligheter i undervisningen då eleverna inte kan förstå den historiska 

kontext som det talas om. Även Alexandra hävdar att i skolan handlar det om man ska lära sig 

saker. Utanför skolan är det mer koppling till hemmet vilket är något som går att relatera till 

och därmed blir relevans och intressant. Anna vill gå in på djupet och verkligen få all 

information om en händelse. I skolan handlar det mer om att skriva referat, skriva prov och 

sedan gå vidare. Detta gör att Anna inte kan grotta ner sig och få tänka på olika sätt kring det 

förflutna. Sandra svarar att utanför skolan kan hon lära sig vad som helst och fördjupa sig i det 

hon själv vill. I undervisningen är det såhär enligt Sandra: ”I undervisningen är det mer platt på 

något vis.[…] Ej så brett, så avsmalnat, så man får bara fram liksom vissa kunskaper och får 

inte fram allt man kan. Så det är. Mer valfrihet i det privata”. Utifrån Jensens andra diagram 

sker således inlärning och inhämtning av historisk kunskap genom att respondenterna är elever 

i skolan men även genom att de är medlemmar av en familj, dock har dessa två delar inte har 

någon tydlig förbindelse emellan, men uppges vara de viktigaste.102 

Ovanstående svar kan ställas mot de svar Angvik redovisar då det är den historia som 

ungdomarna möter utanför skolan som är den mest intressanta.103 De svar respondenterna gett 

till denna studie handlar om att de vill lära sig historia som de kan relatera till och få fördjupa 

sig i. Frågan är dock om inte detta redan sker i skolan men då respondenterna är så inriktade på 

att de sitter i skolbänken och ”måste” lära sig något gå miste om vad som egentligen lärs ut? 

Anmärkningsvärt är även att de håller isär de olika historierna genom hela intervjun och inte 

ser att det ena kan påverka det andra och vice versa. Den kunskap de får i skolan skulle de 

kunna applicera på sin familjehistoria och tvärtom men något sådant samband tycks inte finnas 

hos respondenterna.  

5. Avslutande kommentarer 

Uppsatsens första frågeställning var vilka faktorer det är som påverkar elevers intresse för det 

förflutna och resultatet visade att äldre släktingar, föräldrar och historieundervisningen i skolan 

är några av de största faktorerna som påverkar intresset för det förflutna, men den avgjort största 

faktorn är om historia går att relatera till eller inte. Detta tar sig uttryck i att den egna 
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familjehistorien är mest intressant då respondenterna kan relatera till denna i högre utsträckning 

än till annan historia.  

Något som denna uppsats tydliggör i motsats till vad den tidigare forskningen redovisat är det 

faktum att respondenternas intresse för det förflutna i mångt och mycket grundar sig i hur stort 

intresse föräldrar och äldre släktingar har för det förflutna. Det hade dock behövts en större 

undersökning för att se om detta är ett återkommande mönster som det går att dra större 

slutsatser från. Om det dock stämmer, att påverkan hemifrån avgör graden av intresse för det 

förflutna, föreligger det en stor risk för de elever som inte har familjemedlemmar med ett stort 

intresse att dessa får svårare att tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Detta då de inte har 

något att förankra kunskapen i eller kan bygga vidare på den hemmavid. Något som även Nilson 

gör gällande att eleverna kommer till skolan med varierande förkunskaper vilket kan bero på 

vad de läst i grundskolan men en avgörande faktor kan även vara vad eleverna har med sig 

hemifrån.104 

Precis som Karlsson poängterar är varje människas liv fyllt av historia, vilket är format av de 

minnen vi har vilket bland annat kan vara externa sådana i form av föräldrar och undervisning 

i historia i skolan vilket blir tydligt i denna studie.105 Åtminstone om det är som respondenterna 

i denna studie hävdar, att de behöver kunna relatera till det förflutna för att de ska bli 

intresserade och lära sig något. Den andra frågeställningen berör hur faktorerna som påverkar 

elevers intresse för det förflutna kan främja deras historiemedvetande. Det står klart att deras 

historiemedvetande inte i någon större utsträckning tycks främjas av de olika faktorer som 

påverkar deras intresse för det förflutna då respondenterna ej ser den helhet som ett 

historiemedvetande består av. Att respondenterna har ett historiemedvetande råder det inga 

tvivel om och de har goda möjligheter att utveckla det på olika sätt men för att optimera och 

utveckla historiemedvetande till något mer än vad det är i dagsläget behöver de få hela 

kontexten av det. Resultatet visar att föräldrar och äldre släktingar kan vara en hjälp i att förstå 

dåtiden och skapa mening till nutiden, likaså den undervisning som sker i skolan som även den 

ger verktyg för att förstå dåtiden och dess påverkan på nutiden. Den del som dock fattas är 

framtiden vilken inte tycks vara närvarande i det möte med föräldrar och äldre släktingar som 

respondenterna har men inte heller i historieundervisningen i skolan. Åtminstone inte i den 
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utsträckning att respondenterna har en klar bild av vilken påverkan dåtiden har på framtiden 

och varför dåtiden är viktig.  

En tydlig diskrepans görs mellan familjehistoria och den världshistoria som respondenterna 

upplever att de får ta del av i skolan. Respondenterna hävdar att i skolan handlar det om att man 

ska lära sig saker och att hemma sker detta på en mer frivillig basis. Denna tydliga åtskillnad 

som finns mellan de båda historierna tyder även detta på att respondenterna har svårigheter med 

att se historia som en helhet. Sett till Durháns uppdelning av historiemedvetande torde 

familjehistoria falla under den personliga identiteten medan världshistoria snarare faller under 

den kollektiva identiteten.106 Detta skulle i sådana fall tala för ett utvecklat historiemedvetande 

men, som tidigare nämnts, saknas helhetsbilden hos respondenterna vilket indikerar på att det 

finns en brist i historiemedvetandet. Den familjehistoria de får förmedlat till sig hemifrån litar 

de helt på om personen ifråga har varit med om det, däremot litar de 100 % på den förmedling 

av historia deras lärare ger dem, oavsett om de varit med om det som skett eller ej. Vad 

respondenterna inte har uppmärksammat är att de lär sig en mängd olika saker utanför skolan 

och att de i många fall inte hinner fördjupa sig i allt som sägs.  

Något som framkommer tydligt när respondenterna ska förklara vilken påverkan dåtiden har på 

framtiden där de endast kan säga att det är viktigt men inte varför. Här åligger det, framförallt, 

skolan en viktig uppgift i att integrera framtiden i lika hög utsträckning som dåtiden och 

nutiden. Frågan kvarstår dock varför denna del inte tycks vara lika framträdande som övriga 

tempus. En möjlig förklaring kan vara att begreppet historiemedvetande är så pass nytt och att 

det inte hunnit bli en integrerad del i historieundervisningen. I likhet med vad Karlsson hävdar 

är det ett svårdefinierat begrepp där få empiriska undersökningar har gjorts vilket kan medföra 

att få historielärare vet hur de ska arbeta med framtidsdelen varpå denna får en mindre roll i 

undervisningen.107 

Att respondenterna måste kunna relatera till det förflutna för att det ska vara intressant är något 

som återkommer flera gånger i intervjuerna. Samtidigt uppger de att detta sker i den historia 

som förmedlas hemma men att det saknas i skolans undervisning. Med tanke på att samtliga 

respondenter uppger detta finns det en tydlig problematik i dagens skola att eleverna inte känner 

någon samhörighet med den historia som förmedlas. Det som tydligt framkommer i resultat är 

att eleverna måste kunna relatera till historia för att ta den till sig och förstå den fullt ut. Frågan 
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är hur skolan kan bli bättre på att överbrygga skillnaderna mellan familjehistoria och 

skolhistoria då det är tydligt att det är en diskrepans mellan dessa? Ett svar på denna fråga skulle 

kunna vara att elevernas egen livsvärld behöver få ett större utrymme i klassrummet och att det 

intresse eleverna har integreras i den traditionella undervisningen med allt från datorspel till 

film och musik. På så vis skulle även delaktigheten i klassrummet öka vilket i sin tur skulle 

gynna elevernas kunskapsutveckling. Möjligheterna är oändliga, det gäller bara till att ta tillvara 

på dem! 

Den sista frågeställningarna som låg till grund för uppsatsen var om de faktorer som påverkar 

intresset för det förflutna utgör möjligheter eller hinder för historieundervisningens uppgift att 

utveckla elevers historiemedvetande? Svaret på frågan är inte entydigt utan kan ses ur två olika 

perspektiv, dels som en möjlighet, dels som ett hinder. En möjlighet så till vida att utifrån 

respondenternas svar skulle en historieundervisning som sker utanför läroboken och 

klassrummet skapa ett större intresse och en större förståelse för ämnet vilket i sin tur skulle 

kunna öppna upp möjligheten för att utveckla elevers historiemedvetande i större grad. Det är 

av största vikt att eleverna kan relatera till det förflutna, både den bild som förmedlas i skolan 

men även den de får hemifrån för att kunna se de olika delar som ett historiemedvetande består 

av och för att det även ska kunna utvecklas.  

Vid sidan av att historieundervisningen behöver bli mer autentisk är den även i behov av att bli 

mer relevansbaserad. Detta då respondenterna vid flertalet tillfällen poängterar att om de kan 

relatera till det förflutna ökar även intresset och förståelsen för vad som hänt. Något som i sin 

tur optimerar chanserna till att respondenternas historiemedvetande utvecklas och att den sista 

delen som inte är lika framträdande i dagsläget, framtiden, kan integreras för att 

historiemedvetandet ska bli komplett. Ett tänkbart sätt att få undervisningen mer 

relevansbaserad är att ge familjehistoria en större plats i den ”vanliga” undervisningen genom 

att eleverna exempelvis får bedriva mer släktforskning eller att de får i uppgift att intervjua sina 

föräldrar eller äldre släktingar. En problematik kan här föreligga med de elever som inte har 

någon släkt att tillfråga, de elever som kommer från andra länder eller att det råder annan 

problematik inom familjen. Detta är dock något som får individanpassas och där problem 

föreligger får jag som lärare finna lösningar. Något som dock talar för att faktorerna som ligger 

till grund för att intresset för det förflutna skulle utgöra ett hinder är det faktum att 

respondenterna ser familjehistoria och världshistoria som två vitt skilda saker och trots att det i 

undervisningen sker en integrering av dessa två blir svårt för elever att sammanföra dem. Det 

som inte framgår av intervjuerna är hur djupt rotad denna uppdelning är men utifrån 
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respondenternas svar finns det en svårighet att sammanföra dem med tanke på de krav som 

finns i skolans värld.  

För att eleverna ska lära sig mer om det förflutna behöver de komma utanför klassrummet och 

uppleva den historia som det talas om. Här finns dock en viktig ekonomisk aspekt att ha i åtanke 

vilket även Hansson framhåller i sin avhandling men för att elevernas kunskaper om det 

förflutna ska förbättras kan detta vara ett område att satsa på.108 Det handlar om att väga för och 

nackdelar med allt och att arbeta för att elever ska ha en god förståelse för det förflutna och att 

deras historiemedvetande utvecklas skulle i förlängningen leda till att de misstag som 

respondenterna talar om att vi inte ska göra om faktiskt inte görs om.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Faktorer för intresse 

1. Hur/när kommer du i kontakt med historia i din vardag? Läs följande frågor: 

- Händer det någon gång att du frågar dina äldre släktingar/föräldrar om hur de hade det när de 

växte upp?  

- Händer det att du går tillbaka i ditt Instagramflöde/Facebookvägg och tittar på sådant som har 

hänt?  

- Hur ofta tittar du på bilder i ditt fotoalbum/bilder på datorn?  

 

2. Om du skulle gradera ditt intresse för det förflutna från skala 1-10, vad skulle du placera det 

då? Varför?  

3. Var kommer ditt intresse ifrån?   

Hemifrån 

Skolan 

Media 

Vänner 

Släktingar 

 

3. Hur viktigt tycker du det är med det förflutna? Varför?  

3. Hur intresserad av det förflutna är dina föräldrar/vänner/släktingar?  

4. Har ni mycket gamla saker hemma?   

5. Hur mycket pratar du och dina vänner om det förflutna?  

2. Var har du lärt dig mest om det förflutna? Varför?  

Hemmet 

Skolan 

Reklamfilmer 
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TV-program 

Tv-serier 

Filmer 

Vänner 

Äldre släktingar 

Resor 

Statyer och monument  

Tidningar 

Förstahandskällor (tagit del av originalhandlingar) 

 

3. Vilken del av det förflutna är du mest intresserad av? Varför?  

 

4. Vilken förmedling av det förflutna litar du mest på? Varför?  

Hemmet 

Skolan 

Reklamfilmer 

TV-program 

Tv-serier 

Filmer 

Vänner 

Äldre släktingar 

 

5. Hur skulle du vilja lära dig mer om det förflutna? 

6. Hur viktig anser du att det förflutna är för nutiden? Varför?  

7. Hur viktig anser du att det förflutna är för framtiden?  Varför? 

8. Vad är det som skiljer sig åt mellan ditt intresse för historia och undervisningen i historia 

som du får i skolan?  
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