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Abstract 
 
I detta arbete undersöks med hjälp av en enkät hur mycket eleverna på Båstads Gymnasium 
kan om historiska sammanhang, om historiska fakta och hur elevernas inställning är gentemot 
utvalda värdegrunder. Undersökningen bygger på en enkät som jämförs med den Nationella 
Utvärderingen (NU03). Enkäten kommer fram till att eleverna i Båstad har grundläggande 
kunskaper inom historia och angående de värdegrunder som har undersöks lever eleverna 
över lag upp till dem. Typiskt för svaren från enkäten är dess oregelbundenhet. Det går endast 
i ett få antal fall att utläsa ett samband med yttre faktorer. Vid jämförelsen med NU03 kan 
man se att det finns stora likheter mellan dessa utvärderingar trots de delvis betydelsefulla 
skillnader som finns mellan utvärderingarna. Uppsatsen kommer också fram till att det för 
vissa frågor behövs fleråriga studier på gymnasiet att eleverna skall kunna förstå 
sammanhangen, att det inte räcker med bara en Historia A-kurs. 
 
 
Nyckelord: 
NU03, Gymnasieskola, Historia 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I 2006års valkampanjer har det pratas mycket om skolans betydelse för framtidens samhälle. 

Det har vid flera tillfällen också nämnts att en bra skola och en bra undervisning skulle 

motverka rasism eller andra främlingsfientliga tendenser i samhället, skapa respekt för andra – 

vi har alla hört dessa formuleringar. Faktum är att dessa formuleringar redan finns – både 

grundskolans och gymnasieskolans läroplaner.1 Denna hårda kampanj och fokuseringen på 

bland annat historieundervisningen som ett av medlen för att få ungdomarna att bli mera 

öppna och toleranta gentemot varandra, satt i relation till de få timmar en svensk skolungdom 

har historia under sin skolgång, gjorde mig nyfiken på hur det stod till med den toleransen 

som hyllas så högt.2 Till detta hör att jag själv är uppvuxen i ett annat skolsystem, där den 

aktuella politiken inte påverkade själva skolsystemet så mycket, utan där traditioner 

kännetecknade skolan och skolsystemet. Alla program hade obligatorisk historia under hela 

gymnasietiden som motsats det svenska systemet där historia inte är ett obligatoriskt ämne 

utan det beror på program hur mycket, om över huvud taget, historia man får. 

 

Ursprunget till idén till uppsatsen ligger i frågan om svenska elever får tillräckligt med 

historia under sin skolgång för att kunna uppnå de krav och de mål som livet ställer på dem. 

 

1.2 Syfte 

År 2003 gjordes en grundlig utvärdering av situationen i grundskolan.3 Den publicerades år 

2005 och ger en väldigt utförlig och ingående bild av hur eleverna utvecklas samt hur deras 

bild av omvärlden ser ut. En sådan utförlig undersökning saknas för gymnasieskolan. Syftet 

med detta arbete är att undersöka hur det står till med historiekunskaperna på gymnasienivå. 

Det är förmätet att ta i anspråk att detta arbete skulle kunna vara av samma omfång eller djup 

som NU03. Arbetet skall snarare ses som en pilotstudie, ett nedslag i den verkligheten vi 

befinner oss i på gymnasienivå. Detta nedslag skall kopplas till utvalda delar av NU03 och de 

olika resultaten skall jämföras med varandra. 

 
                                                 
1 Jmfr. Lpo 94, Lpf 94. 
2 Jmfr. även med UR Historia från den 13/12 2007, där de debatterade om det ”nyuppkomna” historieintresset 

gentemot det från samhället beordra föraktet mot det gamla, och de gamla traditionerna. 
3 NU03. 



Thomas Krecl sida 2 
Historia på gymnasiet 

Som nämnts ovan handlar det inte om en fullständig jämförelse, vare sig när det gäller antalet 

deltagande i undersökningen eller antalet frågor som detta arbete kommer att beröra. Med 

hjälp av en enkät vill jag få ut svar som berör ett par av NU03:s frågor, som till exempel vissa 

kunskapsfrågor om svensk och internationell historia, genom att be eleverna om deras åsikt 

om själva ämnet historia och i samband med detta vad de anser om viktigheten att ha 

kunskaper i historia. Syftet med enkäten är att undersöka elevers kunskaper i historia, 

elevernas attityd gentemot historia som kunskapsområde och deras synsätt på historia som 

ämne i skolan. Sammanlagt kommer det totalt att bli fyra olika huvudaspekter som kommer 

att beröras och som kommer att jämföras och diskuteras. 

 

När det gäller undersökningar av skolan sker de oftast utifrån redan bestående undersökningar 

och officiella dokument. Ofta bygger de också på redan bestående data som till exempel 

betygsresultat. Detta arbete vill däremot lägga den huvudsakliga fokus på eleven: Vad anser 

eleverna om ämnet historia? Vad kan eleverna? Hur är elevernas inställning gentemot utvalda 

värdegrunder och mänskliga rättigheter? Det är elevernas svar och med detta elevers 

ståndpunkt som är i centrum. Syftet och målet är inte att ge några vetenskapliga och politiska 

teorier om hur skolan är eller borde vara och vad eleverna tänker eller borde tänka, utan målet 

är att visa upp vad de egentligen tänker och tycker och vad de vet, utan att i första hand vilja 

förklara varför. 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att behandla synen på och inställningen till ämnet historia som eleverna 

har i dagens gymnasieskola. Frågorna kommer inte vara lika utförliga och täcka lika stora 

områden som i NU03, men ger förhoppningsvis ändå en bra bild över hur det ser ut i de 

svenska gymnasieskolorna. Man kan säga att det i själva verket bara sker en 

stickprovsliknande undersökning. Frågorna som kommer att behandlas handlar om elevernas 

specifika kunskaper i svensk och internationell historia, deras attityd gentemot 

samhällspolitiska frågor, som till exempel människovärde samt deras inställning till ämnet 

historia rent allmänt. Men även dessa frågor kommer inte att kunna behandlas på ett 

avslutande sätt. De skall mera ses som en insyn i problematiken, ett försök att belysa frågan 

och förhållandet mellan elever och historia. Svaren från enkäten är alltså relativt smala och 

kommer endast att kunna visa en tendens hur elevernas kunskaper är och hur deras attityd till 
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historia ser ut. Arbetet kommer således inte att kunna ge några slutgiltiga svar, men kan 

förhoppningsvis vara till hjälp för vidare, mera utförlig forskning inom detta område.  

 

En vidare avgränsning är en geografisk sådan. Undersökningsområdet begränsar sig till 

Båstads Gymnasium4. Valet föll på denna skola för att jag gjorde min praktik här bara någon 

vecka innan enkäten delades ut och jag genom min vistelse i Båstad i viss mån har fått bli del 

av skolan. Genom att jag inte var en okänd person för vare sig elever och lärare, hade jag 

förhoppningen att jag skulle få en bättre respons från lärarna med att ställa upp på enkäten och 

låta mig komma in i deras klasser och att jag från elevernas håll skulle få mera ärliga svar om 

de visste att det var jag, en lärare de har lärt känna, som gjorde enkäten.  

 

Att valet blev att genomföra enkäten vid bara en skola, skedde utifrån 

försöksgruppsperspektiv. Genom att koncentrera mig till en skola kunde jag säkerställa att få 

en mera homogen testgrupp. Skulle enkäten även ha fördelats i andra kommuner hade de 

olika befolkningsstrukturerna mest troligt haft en viss inverkan på resultatet, vilket då av 

noggrannhetens tvång hade behövts tas hänsyn till. Följden av detta hade blivit att de då ändå 

inte hade kunnats användas som en enhetlig enkät, eller åtminstone bara till en viss del som 

en enhetlig enkätgrupp. Det hade med andra ord helt enkelt blivit ett annat arbete med andra 

resultat – vilket här inte var syftet.  

 

En ytterligare avgränsning som har gjorts är att enkäten enbart delades ut till skolans andra 

och tredje klasser. Att de första klasserna inte deltog beror på att de nyligen börjat 

gymnasieskolan, vilket innebär att mycket av deras syn på historia och deras kunskaper i 

historia med största sannolikhet härrör från grundskolan. Eftersom resultaten från enkäten 

kommer att jämföras med hur det ser ut på grundskolan, valde jag att utesluta år ett, för att 

inte vara utsatt för risken att mina resultat skulle bli påverkade av elevers inställning till 

historia som de har med sig från grundskolan. Eftersom deras syn, inställning och kunskaper 

är utförligt undersökta i och med NU03, såg jag ingen anledning att innesluta dem explicit i 

denna enkät och i detta arbete.  

 

Däremot ingår samtliga elever i år två och tre i undersökningen.5 Såväl de som har haft 

historia på gymnasiet och de som inte har haft historia fick svara på samma enkät. Detta 

                                                 
4 Den kommunala gymnasieskolan i Båstads kommun. 
5 I den mån de var närvarande i skolan då enkäten gjordes. 
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gjordes för att kunna undersöka om det eventuellt finns en skillnad i svaren mellan dem som 

har haft och dem som inte har haft undervisning i historia på gymnasienivå.6 

 

1.4 Frågeställning 
Uppsatsen baseras på den enkät som gjordes på Båstads gymnasium. De frågor som kommer 

att behandlas är hur eleverna ser på historia både som ämne och som vetenskap, 

kunskapsområde. Utifrån enkäten är det möjligt att få en idé om hur elevernas inställning till 

historia är i största allmänhet. Denna inställning skall jämföras med de resultat man har fått i 

den nationella utvärderingen som gjordes 2003. 

 

Den centrala frågan är hur elevers inställning är till historia som ämne i skolan och som 

kunskapsområde. För att kunna granska och värdera detta, kommer även frågor behandlar 

som deras kunskapsnivå i historia och deras syn på vissa värdegrunder att få en viktig del i 

uppsatsen.  

 

Konkret betyder det att följande frågeställningar kommer att tas upp i föreliggande arbete: 

1) Vad har eleverna för värderingar? Kan de sättas i relation till deras 

historiekunskaper och i vilken utsträckning de har läst historia på gymnasiet?  

2) Hur är elevernas kunskaper i historia och hur är deras förståelse för historiska 

skeenden i ett större perspektiv?  

3) Hur ser eleverna på historia som ämne och hur ser eleverna på historia som 

kunskapsområde respektive som vetenskap?  

4) Hur relaterar sig mina resultat för undersökningen i Båstad med de resultat som 

presenterats i den nationella utvärderingen (NU03)?  

 

1.5 Material 
Källorna till uppsatsen kommer att bestå av två olika delar: för det första baseras hela delen 

om grundskolan på NU03 och deras kommentarer och slutsatser. För gymnasieskolan 

kommer jag främst att basera på de enkäter som eleverna i de ovan nämnda skolorna har fyllt 

i. Övrigt kommer skolverkets kursplaner och läroplaner att spela en stor roll i själva analysen, 

när resultaten jämförs mellan de olika skolformerna samt med skolverkets mål. Utvärderingen 

                                                 
6 För ytterligare förklaringar angående bearbetningen av urvalsgruppen, se nedan i ”Teori och Metod”. 



Thomas Krecl sida 5 
Historia på gymnasiet 

NU03 har gjorts med elever i år fem och i år nio. Den är mer omfattande än föreliggande 

arbetet såtillvida att även utvärderingen även föräldrar och lärare ombads att ta ställning och 

svara på enkäter, vilket inte skett i detta fall. Jämförelsen kommer enbart att handla om vad 

eleverna tycker och anser. NU03 kan anses uppfylla de vetenskapliga kraven som måste 

ställas på materialet: det har upplåtits av skolverket år 2005 och författarna och 

medförfattarna kan likaså anses ha den nödvändiga expertisen för sammanställningen, då de 

till vardags arbetar som lektorer och docenter vid ett flertal svenska högskolor och universitet. 

De kan alltså anses ha den nödvändiga erfarenheten för att sammanställa ett relevant resultat. 

För övrigt är utvärderingen av en analytisk karaktär. Det synliga syftet med den är inte att 

vara en lättläst lektyr för den breda massan utan en forskningsrapport att arbeta för att forska 

vidare med.7  

 

NU03 skall ändå läsas med en viss försiktighet – resultaten den ger, är i vissa fall inte 

avslutande och uttömmande utan ger upphov till följdfrågor som inte besvaras i 

utvärderingen; trots sitt omfång kan inte alltid allt besvaras. Detta kommer att tas hänsyn till i 

föreliggande arbetet. I viss mån kommer även delar av utvärderingen att dras ur sitt 

sammanhang och sättas i ett nytt, för att det skall stämma överens bättre med de frågor och 

analyser som gjorts för gymnasieskolan.  

 

Enkäten som gjordes för detta arbete, har utformats enligt vetenskapliga normer. De brister 

som har tagits i beaktandet vid genomförandet av enkätundersökningen är att jag inte är van 

vid att göra enkäter och att det är svårt att förutse alla möjliga tolkningssätt hos dem som 

svarar på enkäten. Det har gjorts testomgångar på elever i den undersökande kategorin, och 

enkäten har förbättrats utifrån resultaten. På en del Ja/Nej- frågor har fler alternativ tillfogats 

och själva uppgiften förklarats tydligare. En enkäts ständiga problem är att det finns massor 

med olika skäl varför man svarar som man gör. Ett ”Ja” är inte det andra likt. Därför finns det 

på en hel del frågor plats och uppmuntran att skriva egna kommentarer och att förklara sina 

svar. Förhoppningen var att få mera lättolkade svar, även om spridningen av svarsalternativen 

blev större. 

 

                                                 
7 NU03-Sum, s.11. 
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1.6 Metod 
Det vetenskapliga arbetssättet bygger på en jämförande undersökning mellan en egen enkät 

och en bestående, redan i litteraturen diskuterad utvärdering. Även själva enkäten kommer i 

sin slutform att ha formen av en utvärdering och kommer att bearbetas och att behandlas på 

det sättet.8 Enkäten är en så kallad gruppenkät; det vill säga att enkäten har delats ut bland alla 

som föll i urvalskategorin. Det har inte skett en slumpmässig utdelning eller insamling av 

enkäten. Under en veckas tid har jag besökt samtliga klasser som var del av urvalskategorin. 

Den enda inskränkningen som bör nämnas för formens och för helhetens skull är att jag inte 

följde upp de elever som inte var närvarande vid tidpunkten av mitt besök i respektive klass. 

Att så inte skett är mest av praktiska skäl: det hade varit för tidskrävande och hade inskränkt 

lärarnas undervisning på ett oproportionerligt sätt. De saknade eleverna är inte heller en så 

stor grupp att det behöver antas att de skulle ha kunnat påverka resultatet mot det ena eller 

andra hållet. 

 

Grundsynen som kommer att påverka sättet att arbeta är positivistisk. Jämförelsen och 

bearbetningen sker på ett analytiskt och på ett kvantitativt sätt. Vissa punkter kommer 

däremot även att kräva kvalitativa perspektiv och inslag.9 

 

Enkäten är uppbyggd på ett sådant sätt, att det genom att kombinera svaren blir möjligt att 

utläsa elevernas inställning till historia. Utifrån enkäten går det också att utläsa hur 

historieundervisningen kan vara kopplad till denna inställning, likaså hur undervisningen kan 

påverka elevernas kunskaper i historia. För att få en bättre bild av orsaksförhållandena, 

innehåller enkäten även en fråga om allmänt historieintresse. Detta för att kunna undersöka 

om eventuellt intresse bidrar till ökat intresse och kunskap eller om det var undervisningen. 

 

Samtliga klasser i de årskurser som undersöktes har deltagit i undersökningen och besvarat 

enkäten. Som nämnt ovan, gjordes det ingen skillnad om de har haft historia på gymnasiet 

eller inte. Det var ett medvetet val att ha med elever från alla program som erbjuds på Båstads 

gymnasium i undersökningen. På det viset blir det möjligt att undersöka huruvida 

undervisning i historia påverkar elevernas kunskaper och i viss mån även deras värdegrunder. 

Då antalet enkäter redan i sig är av begränsat omfång, kommer även denna jämförelse att 

endast att kunna ge en fingervisning åt vilket håll resultaten tenderar. De program som har 

                                                 
8 Svensson (2002), s. 5f. 
9 jmfr. Stensmo (2002), s. 12ff. 
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historia som karaktärsämne är Samhällsprogrammet, Samhällsprogrammet med inriktning 

media och Naturvetarprogrammet, de som inte har historia inlagt i schemat är 

Teknikprogrammet och Handelsprogrammet. Det får inte glömmas att eleverna inom sitt 

individuella val har möjligheten att välja historia som ämne.10 Eftersom det är av avgörande 

betydelse att veta huruvida eleverna har haft historia eller inte, frågades eleverna därefter i 

enkäten genom en specifik fråga.  

 

Ett problem som uppstår när man jämför NU03 och enkäten är de olika 

befolkningsstrukturerna. Det måste undersökas huruvida kommunen Båstad skiljer sig åt eller 

är lik det svenska genomsnittet. Kan en eventuell skillnad ha betydelse för resultatet? Kan all 

avvikelse i svaren förklaras med en eventuell olik befolkningsstruktur? Jämförelsen måste och 

kommer därför att ta hänsyn till det. Som grund för analysen står Statistiska Centralbyråns 

kommundatabas för Båstads kommun.11 Siffrorna är från år 2005, men det kan inte röra sig 

om en stor skillnad till de siffror som kommer att gälla för i år. Per 30 september har 

sammantaget c:a 130 människor flyttat till Båstads kommun. På en befolkning på dryga 

14000 personer är det en förändring inom ett ensiffrigt procenttal, varför det i arbetet inte 

kommer att tas hänsyn till.12 I själva undersökningen och diskussionen kommer de 

skillnaderna i befolkningsstrukturen bara att beröras i utkanten. Det skulle överstiga 

uppsatsens ambition att gå in i djupet och analysera resultaten utifrån befolkningsstatistiken. 

 

Nedan kommer i kapitel två en förtydligande del med teori och vidare redogörelser om den 

teoretiska bakgrunden av uppsatsen. I kapitel tre finns det en kort sammanfattning om NU03 

som i kapitel fem kommer att jämföras med de resultat som har kommit fram i enkäten och 

som har redogjorts för i kapitel fyra. De avslutande kapitel sex och sju innehåller 

diskussionen av resultaten och kommentarer till dito, respektive en sammanfattning av 

uppsatsen.  

 

Slutligen skall det också nämnas att inte hela enkäten kommer att analyseras i jämförelsen, 

främst av praktiska skäl. Enkäten gjordes medvetet brett och stor i omfång att kunna täcka 

                                                 
10 Eleverna måste välja ytterligare kurser (300p), utöver de som de är tvungna att läsa utifrån det program de har 

valt. Jämför exempelvis med http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607 
&infotyp=15&skolform=21&id=1873&extraId=0 (2006-12-01) för Teknikprogrammet. 

11 http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/reg_profil/e_frame.htm, ”basfakta, procent; Båstad 1278” (2006-12-01). 
12 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____167883.asp (2006-12-01). 
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flera aspekter och problem samtidigt, ifall svaren hade visat sig undermålliga i synnerhet i 

kvantitet.  

 

2 Teori 

2.1 Forskningsläget 
Det har forskats och forskas mycket kring hur elever tycker och tänker i de olika 

skolformerna och det finns en hel del om själva historieämnet. Dessa forskningar har varit en 

hjälp att på ett bättre sätt kunna fokusera på målet av föreliggande uppsats och de har varit till 

stor hjälp i analysen av svaren från enkäten. 

 

En avhandling som är mycket aktuell och som till viss del berör föreliggande arbete, är 

Historia som kärnämne av Jenny Lindblom och Johan Pedersen. Centralt i arbetet är den då 

planerade gymnasiereformen GY-07.13 Fokus ligger på hur den kom till stånd, vilka följder 

den kommer att ha för skolan och för ämnet historia. De undersökte i sitt arbete även hur den 

nya gymnasiereformen skulle ha tagits emot av elever och lärare och det är den delen som är 

relevant för föreliggande arbete. Där kan man se och jämföra data hur eleverna i de två olika 

enkäterna skiljer sig åt. Lindblom/Pedersen har lagt fram ett gediget arbete som på ett bra och 

tydligt sätt beskriver sina svar och redogör för den dåvarande situationen. Det skall dock inte 

glömmas att utgångsläget var ett helt annat än idag. Då ansågs det vara ett faktum att alla 

elever skulle få undervisning i historia på gymnasiet, vilket kan ha påverkat elevernas svar. 

Huruvida detta är ett problem eller om det inte hade någon betydelse kommer att analyseras 

längre ner i samband med diskussionen och jämförelsen av svaren, resultaten. 

                                                 
13 Vid tidpunkten när Lindblom/Pedersen skrevs, utgick man ifrån att den s.k. GY-07 skulle införas per 

höstterminen 2007, vilket sedermera dock, som bekant, inte gjordes. 
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En annan bara nyligen utkommen artikel om situationen i skolan är Historieämnets legitimitet 

i en postmodern tid av Roddy Nilsson.14 Denna behandlar den förändrade situationen för 

historieundervisningen. Som det också är utformat i kursplanen för historia är det inte längre 

själva kunskapen som är central i undervisningen utan  

 

… historieämnet måste kunna spela en central roll både i nuet och i framtiden. (…) 
Historia bör vara en reflektiv och praktisk aktivitet. Historias största betydelse ligger 
inte i förmedlandet av faktakunskaper om det förflutna utan i dess potential att 
förändra vår världsbild – vår syn på samtiden och på vad människan är och kan bli.15 

 

Artikeln är en kort sammanfattning om den moderna synen på historia och på ämnet historia. 

Nilsson ger ett tvärsnitt genom tidernas olika ledande tankar och sätter dem i motsats till 

dagens – som han poängterar – postmoderna idéer och filosofier. Nu är det processen, 

samhällsutvecklingen som skall stå i centrum för historieundervisningen. Som redan nämnt 

inledningsvis är det inte längre de traditionella faktakunskaperna som eleverna skall ta till sig, 

utan sambanden av olika händelser, vad ny forskning har kommit fram till och hur allt detta 

står i relation till dagens situation. Genom denna nya tolkning får ämnet historia ett nytt syfte, 

en ny funktion en ny legitimitet.16  

 

Ett annat, väldigt omfångsrikt verk är Youth and History.17 Det är en undersökning som har 

gjorts i Europa under ledningen av bland andra universitetet i Hamburg. Undersökningen går 

ut på att känna efter hur det står till med de europeiska ungdomarnas kunskaper om och 

förhållanden till historia. Då den har fokus på jämförande resultat med andra europeiska 

länder, är dess faktiska värde för denna uppsats bara av begränsad omfattning. Jag hoppades 

att få en del definitioner och förklaringar för uttryck och tillvägagångssätt av detta verk. 

Dessvärre nöjer sig studien med allmänna begrepp utan att förklara dem mera noggrann.  

 

Sture Långströms bok Ungdomar tycker om historia och politik
18 befinner sig i närheten av 

samma materia som föreliggande arbete skall behandla. Syftet i Långström är direkt inriktat 

på vad undervisningen ska gå ut på, vilken uppgift undervisning i historia skall fylla. Annars 

finns det många likheter mellan dessa två arbeten. Även Långström har med hjälp av en enkät 

utfrågat eleverna om deras kunskaper och inställning till historia. Hans undersökning berör 

                                                 
14 Nilsson (2001). 
15 Cit. Nilsson (2001) Lit. I.  
16 Nilsson (2001), Lit. IV. 
17 Agnvik/von Borries (ed.) (1997). 
18 Långström (2001) 
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även elevernas framtid och om hur själva historielektionen är uppbyggd. Även han, liksom 

detta arbete utgår främst ifrån elevernas svar i enkäten. 

 

Den befintliga litteraturen kommer främst att ha en underbyggande, för själva undersökningen 

kvalitetssäkrande funktion och bara i begränsat omfång ingå direkt i undersökningen. 

 

2.2 Definitioner 
I detta arbete kommer olika begrepp att användas som, även då de vanligt används i dagligt 

bruk, i detta sammanhang bör definieras.  

 

Värdegrund 

Med värdegrund menas i detta arbete det som i kurs- och läroplanerna beskrivs som de 

grundläggande värden vilka skolan skall förmedla till eleverna. Som exempel nämns  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta 
(…).19 

 

Det handlar alltså om etiska grundregler, konkret om de västerländska mänskliga rättigheter 

hur skolan och därmed samhället ser på människan och hennes ställning i samhället. 

 

Kunskap 

Under kunskap förstås i detta arbete det vetande som eleverna aktivt kan frambringa. Det 

handlar om vad de vet om vissa händelser, om de vet och har förstått vissa historiska 

sammanhang.  

 

Under kunskap faller också elevers historiemedvetande. Historiemedvetande innebär ett 

medvetande om sammanhanget mellan det förflutna, nuet och framtiden. Huruvida denna 

medvetenhet skall inkludera förhållandet mellan individens och samhällets syn är en 

obesvarad fråga.20 

 

 

 

                                                 
19 Cit. Lpo 94, id. i Lpf 94. 
20 Agnvik/von Borries (ed.) (1997), s. A35f.; Berggren/Johansson (2003), s. 9f. m.fl. 
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Syn på historia 

Här menas den personliga inställningen till historia vare sig det är som ämne i skolan eller 

som kunskapsområde i gemen. Hur förhåller sig eleverna till historia? Vad är deras åsikt om 

ämnet? Vad tror de om värdet att kunna historia? Dessa frågor är centrala när det gäller att 

reda ut elevers syn på historia. 

 

Förälder född utrikes 

För att klargöra elevernas bakgrund finns det olika metoder och kategorier att välja emellan. 

Man kan undersöka bildningsgrad av föräldrarna, hur de är uppväxta, var de är uppväxta eller 

andra sociala faktorer. För denna enkät har jag valt att fokusera på föräldrarnas uppväxt. Det 

är ett medvetet val att inte fokusera på kulturell bakgrund, etnicitet, religion eller dylikt utan 

endast huruvida föräldrarna är födda i Sverige eller inte. På det viset kan jag täcka både de 

som har svenska föräldrar som är födda utomlands och de föräldrarna om inte alls har någon 

svensk anknytning sedan innan. Att ha föräldrar som är födda utomlands kan ha en betydelse 

för elevens uppväxt och för de värderingar som en elev har med sig hemifrån. Av egen 

erfarenhet kan jag säga att det räcker med utlandsfödda föräldrar för att få den annorlunda 

bakgrunden som kan påverka elevens syn på saker eller elevens kunskaper.  

 

Jag vill passa på att kommentera att vare sig i NU03 eller i annan undersökande skrift har de 

ovanstående begreppen blivit definierade varför en direkt jämförelse med varandra kan vara 

känslig och svår, då det ej är bestämt vad exakt menas med begreppen och i vilken grad de 

täcker sig med den definition som föreligger här ovan.  

 

2.3 Läroplaner och Kursplaner 

2.3.1 Grundskolan 
I styrdokumenten bestäms vad eleverna skall lära sig i skolan. Dessa styrdokument är främst 

läroplaner och kursplaner21. De bestämmer och reglerar de övergripande målen. Läroplanen 

beskriver att eleverna skall lära sig grundläggande värdegrunder och värderingar såsom 

demokratiska värderingar, människors lika värde och att värna miljön och naturen.22 Dock 

skall eleverna också lära sig att förstå det samhälle vi lever i och kunna se det i ett historiskt 

perspektiv. I läroplanens andra kapitel Mål och riktlinjer står de olika värderingar upplistade 

                                                 
21 Lpo 94 och Lpo 94 – Kursplan Historia. 
22 Lpo 94, Kapitel 1, jmfr. äv. med Skollag 1kap (SFS 1985:1100). 
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samt de generella mål som eleverna skall uppnå när det gäller de kunskaper som eleverna 

skall få förmedlade. De handlar om grundläggande färdigheter inom de olika ämnesområdena 

som skall hjälpa eleverna i sina vardagsliv.23 Ämnet historia har således det målet att 

förmedla och skapa identiteter utifrån historiskt perspektiv och de centrala begreppen är tid 

och historiemedvetande. Utifrån detta skall sedan historia ge eleverna förståelsen och 

kunskapen om kulturell identitet och om kulturarv.24 

 

Kursplanen är mer detaljerad i vilka kunskaper eleverna skall få och vad de skall lära sig i 

skolan. Men även här är dokumentet formulerat i generella drag som lämnar mycket öppet åt 

den enskilda läraren. Det upprepas vid flera tillfällen viktigheten av att eleverna skall förstå de 

stora sammanhangen i den historiska utvecklingen och att de skall kunna förstå, förklara och 

reflektera över historiska händelser. Reell kunskap skall eleverna ha i främst den geografisk 

nära historian, det vill säga främst den svenska och nordiska historian och efter att ha gått ut 

nionde klass även den europeiska historian.25 

 

2.3.2 Gymnasiet 
Generellt kan man säga att såsom det är för grundskolan är det också för gymnasieskolan, att 

läroplan och kursplan är de centrala styrdokument när det gäller den bakomliggande idén av 

undervisningen.26 Det är slående hur lika formuleringarna är i de olika läroplanerna, när man 

jämför de olika värdegrunder som undervisningen skall innehålla och skall ligga till grunden 

för all undervisning. Även här handlar det om demokrati, människors lika värde, hänsyn till 

miljön och så vidare.27 Det är helt uppenbart att gymnasieskolan ses som en fortsättning av 

grundskolan, vilket bekräftas i Kapitel 1.3 av läroplanen.28  

 

Även när det gäller de kunskapsmässiga målen som nämns i läroplanen, är det tydligt att 

gymnasieskolan är fortsättningen av grundskolan. Eleverna skall förberedas inför ett liv som 

goda samhällsmedborgare, där de till exempel kan tänka självständigt, granska fakta kritiskt 

och har grundläggande kunskaper i samhället och samhällets uppkomst, sammanhang och 

sammansättning. Även i de frivilliga skolformernas läroplan har historia en särskild roll när 
                                                 
23 Jmfr. äv. NU03-Sum, s. 17. 
24 Berggren/Johansson (2003), s. 7; Nilsson (2001), Lit. I. 
25 Lpo 94 – Kursplan Historia. 
26 Lpf 94 och Lpf 94 – Kursplaner Historia A-C. 
27 Lpf 94, Kapitel 1.1. 
28 Lpf 94 Kapitel 1.2. 
 Jmfr. äv. NU03-Sum, s. 17. 
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det gäller kunskapen och förmågan att analysera skeenden utifrån samhällsutvecklings- 

perspektiv.29  

 

När det gäller kursplanen tycks den vara lite mera specificerad, trots dess uppenbara korthet. 

Här finns det ingen specificering längre vilken historia i geografisk utsträckning det skall 

handla om. Däremot handlar det ännu mer om förståelsen om historiens bakgrunder, 

sammanhang och processer. Ju högre kurs eleven läser desto högre sådana krav nämns i 

kursplanen. Även i ämnet historia skall eleven i slutändan lära sig att tänka självständigt och 

att kunna analysera fakta och data för att med hjälp av dessa kunna bilda sig en egen åsikt. 

Redan i den så kallade Historia A-kursen skall eleverna få kontakt med källkritik, om än bara 

ytligt och övergripande.30  

 

2.4 Operationalisering/Frågor som kommer att jämföras 
Undersökningen utgår ifrån den inställningen att det inte är absolut nödvändigt att kunna viss 

fakta som till exempel årtal exakt och utantill för att ha förmågan att förstå de större 

sammanhangen inom historian. Kärnan i den kunskap som eleverna ska ta till sig i dag är 

förståelsen och insikten om historiska sammanhang.31 Utifrån denna inställning kommer detta 

arbete inte att jämföra specifika, detaljkunskaper utan hålla sig till mera allmänna och större 

ramar i vilka eleverna kan göra sina svar som till exempel om någonting har hänt före eller 

efter en viss händelse, eller att de får tidsbestämma en händelse i 25-års- intervall. NU03 har 

gjorts enligt samma premisser som de här föreliggande, vilket ger ett gott och valabelt 

material att jämföra med.  

 

Enkäten kommer att analyseras utifrån flera aspekter. De svar som enkäten ger kommer att 

splittras upp i faktorer som kön, trivsel i skolan, hur mycket historia eleven har haft på 

gymnasiet och om eleven är född i Sverige respektive om eleven har en förälder som är född 

utrikes. På så sätt blir det möjligt att sätta svaren i en relation till yttre omständigheter som 

kan hjälpa att förklara varför utfallet blev på det ena eller andra sättet. 

 

När det gäller trivseln, kan inledningsvis följande sägas: I enkäten kunde eleverna ange fyra 

alternativ för trivsel: Dåligt, Ganska dåligt, Ganska bra och Bra. Att skalan är fyrgradig beror 

                                                 
29 Lpf 94, Kapitel 2.1. 
30 Lpf 94 Kursplaner Historia A-C. 
31 Jmfr. Berggren/Johansson (2003), s. 40f. 
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på att det skulle undvikas mittensvar, som egentligen ger eleverna en chans att slippa att ta 

ställning.32 Med trivsel menas hur eleven mår i skolan. Mår hon eller han bättre eller sämre 

kan det påverka resultaten av enkäten. Enligt enkäten mår en överväldigande majoritet av 

eleverna antingen trivs ganska bra eller bra i Båstads gymnasium. Det är 93 av 101 svarade 

elever som svarade positivt på denna fråga, vilket motsvarar 92 % av alla svaren. Av detta 

skäl kommer därför detta element inte att dominera analysen av svaren från enkäten.  

 

2.4.1 Värdegrund 
Värdegrunder 

Avslutningsvis finns det i enkäten ett litet antal frågor där eleverna ska ta ställning till vissa 

påståenden. Målet här är att se hur elevernas inställning är till frågor som har med 

värdegrunder att göra. Hur deras förhållningssätt ser ut till exempelvis gentemot invandrare, 

att råka illa ut, människors rättigheter och så vidare, stämmer deras åsikter så att säga överens 

med den människosyn som skolan skall försöka att förmedla?33 Även här är de flesta frågorna 

ja/nej-frågor för att tvinga eleverna att ta ställning i så stor utsträckning som möjligt. Jag ville 

undvika att de skulle kryssa i ett ”kanske”, eller ”ibland”. Eleverna har istället uppmanats att 

kommentera sina svar. Målet är att på det viset får ett mera detaljerat och äkta svar från 

eleverna. Svårigheten med sådana frågor är just att få ärliga svar. Finns det för många och för 

öppna alternativ34 kan de uppfattas som så kallade ”ledande frågor” och utslaget blir inte 

tillförlitligt.35 Det blir uppenbart att det handlar om att svara som det förväntas av dem att 

göra. Har jag däremot endast alternativen ’ja’ och ’nej’, måste eleverna ta ställning: är min 

hållning, min inställning mer ’ja’ eller ’nej’? Då blir också incitamentet att kommentera sina 

svar större, för det finns ju i sådana frågor nästan aldrig ett självklart ja eller nej, utan beror på 

det enskilda fallet. 

 

Vid utvärderingen gäller det således att avväga vartenda svar särskilt. Bara för att eleven 

svarat med ”ja” på en fråga, behöver inte det betyda att det gäller i alla fall. Förhoppningen är 

att de individuella svaren kommer att leda till en mer nyanserad bild än vad jag annars hade 

fått, om jag bara hade haft olika förutbestämda svarsalternativ att kryssa i. 

 

                                                 
32 Jmfr. Ejlertsson (1996), s. 70f.; se även ovan. 
33 Jmfr. läroplanerna. 
34 Som t.ex. just ”kanske” eller ”ibland”. 
35 Jmfr. Ejlertsson (1996), s. 70f.; se även ovan. 
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2.4.2 Kunskaper 
Gustav Vasa 

För svenska elever kan det anses att lite kunskaper om Gustav Eriksson Vasa tillhör 

allmänbildningen. Det skrivs till och med om honom att han tillhör det svenska kulturarvet. I 

samband med detta innehåller ju Gustav Erikssons historia bakgrunden till den svenska 

nationaldagen, den 6 juni.36 Hur man än ser på hans bedrifter eller på hans betydelse inom 

historien, går det inte att komma ifrån att han har haft en stor betydelse för bildandet av den 

svenska nationalstaten, att Sverige har kunnat växa till det land som vi känner det idag. Därför 

har NU03 och även jag frågor om Gustav Eriksson, just för att kolla av hur det är med 

kunskaper om honom.37 Dessa frågor är väldigt grundläggande och översiktliga. I NU03 lite 

mera omfattande, i den för detta arbeta gjorda enkäten inskränkt till en fråga: I vilket 

århundrade blev Gustav Eriksson Vasa kung? Som i NU03 har enkäten inskränkt sig till att 

eleverna endast behövde svara på i vilket århundrade han blev kung. Detta för att det inte kan 

vara målet att kräva ett exakt årtal, samt att det är viktigare för historieförståelsen att 

åtminstone veta i vilket århundrade det utspelade sig, för att kunna jämföra med andra 

händelser som hände i samma tidsperiod.38 Som urval hade eleverna 1200-, 1300-, 1400-, 

1500- och 1600-talet. Det rätta svaret för denna fråga är 1500-talet. Gustav Eriksson Vasa 

blev vald till konung den 6 juni 1523. 

 

Allmänna rösträtten i Sverige 

Det är för eleverna, de framtida samhällsmedborgarna, inte bara viktigt att kunna det långt 

förflutna, utan det är även viktigt att de har en viss insikt och vissa kunskaper om hur vårt 

nuvarande samhälle uppstod och även hur vissa institutioner kom till. I samband med detta är 

det också viktigt att förstå att samhället inte alltid har sett ut som det gör idag utan att dagens 

självklara företeelser är mer eller mindre moderna uppfinningar. 

 

En sådan fråga handlar om den allmänna rösträtten i Sverige. Idag tas rätten att rösta för givet. 

Vi är vana vid att vi med jämna mellanrum blir tillfrågade om vår ståndpunkt. Men detta är 

ingen självklarhet i sig. Det finns många länder på denna jord där ordet demokrati inte tillhör 

det allmänna ordförrådet.39 Men frågan i detta sammanhang är inte bara själva rösträtten utan 

även den jämställdhetstanke som idag förknippas med allmän rösträtt. Det är – historiskt sett 

                                                 
36 Jmfr. Berggren/Johansson (2003), s. 15. 
37 Berggren/Johansson (2003), s. 15, 53. 
38 Berggren/Johansson (2003), s. 41. 
39 http://web.comhem.se/~u13115096/Demokratism/inledning.html#Demokratiska%20stater (2006-12-13). 
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– långt ifrån självklart att även kvinnor ska få lov att rösta. Därför handlar den att jämförande 

punkten och frågan just om när rösträtten för kvinnor infördes i Sverige. Det handlar således 

om kunskap om hur ”gammal” demokratin är, när kvinnor blev likaställda männen, i alla fall i 

det avseendet och inte minst handlar det om frågan när allt detta skedde i den omgivning vi 

befinner oss i nu, det vill säga i Sverige. De urval eleverna hade för sina svar var 25-års-steg: 

1900-1925, 1926-1950, 1951-1975, 1975-2000. Det rätta svaret i denna fråga är 1919/1921, 

beroende på om man utgår ifrån riksdagsbeslutet eller vid vilket tillfälle kvinnorna kunde 

utnyttja sin nyvunna rättighet.40 

 

För att kunna värdera hur eleverna ser på hur rösträtten har utvecklats i Sverige jämfört med 

andra länder, finns det i enkäten för detta arbete en inledande fråga om Sverige var först med 

att införa lika rösträtt för män och kvinnor i Europa. Svaren visar hur eleverna ser på 

utvecklingen i Sverige, om de anser att Sverige låg i spetsen av utvecklingen eller inte. 

Enkäten försöker i denna fråga att undvika en värdering i svaren, för att inte blanda två saker, 

två frågor i en och samma fråga. 

 

Vietnamkriget 

Eleverna skall inte bara förstå och ha kunskaper om sin närmaste region utan det är även 

viktigt att ha insikt om större, världspolitiska sammanhang – inte bara nutida utan även dåtida. 

En sådan viktig händelse är till exempel Vietnamkriget. Att veta på ett ungefär vad kriget 

handlade om, vem det var som var part i det och när det var, hjälper oss att kunna värdera 

händelser som sker idag som den just nu pågående inblandningen av USA i konflikten i Irak. 

Även att rent allmänt kunna ha en chans att förstå det ambivalenta förhållningssättet mellan 

USA och Europa gentemot Ryssland, är det ett måste att veta vad som har hänt mellan dessa 

två parter dessförinnan. 

 

Av detta skäl finns det en fråga med en följdfråga om Vietnamkriget. Vad vet eleverna om 

kriget? Har de någorlunda koll på varför USA egentligen krigade där? Förstår de att det var 

ett krig mot kommunismen. Tror de att det var USA som startade kriget? Målet med frågan 

var inte att täcka upp vad eleverna kan i sig utan syftet är att kunna se en tendens om eleverna 

har en aning om problematiken. Frågan om när Vietnamkriget slutade är tagen ur NU03 för 

att få en fråga att kunna jämföra med direkt.41 

                                                 
40 Berggren/Johansson (2003), s. 46. 
41 Berggren/Johansson (2003), s. 41, 55. 
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Välfärden 

Som redan nämnt vid flera tillfällen ovan och som kommer att beskrivas och förklaras mera 

ingående längre ner, är förståelsen och medvetandet om de historiska händelserna och 

sammanhang en viktig del av historieundervisningen i den svenska skolan. Att få en förståelse 

för varför Sverige är som det är, hur det kom sig att vi har det som vi har det idag, att Sverige 

inte alltid har varit ett rikt och välmående land, är enligt min åsikt dessutom väsentliga inlägg 

i en bra historieundervisning.42 Eleverna bör veta att inte allt kan tas för givet, att hela vår 

kultur och vårt samhälle är en produkt av en utveckling som har skett under många år. Det är 

inte lätt att kortfattat och utan mycket tid att fundera beskriva och förklara hur vårt 

välfärdssystem uppkom och när det gjorde det. Det finns många olika faktorer som spelar in 

och vid olika tidpunkter. Det är inte så enkelt att förklara, än mindre då för eleverna under 

mer eller mindre tidspress. Målet eller kanske snarare syftet med frågan var således inte att få 

en djupgående förklaring och analys av hur välfärdsstaten uppkom och när den gjorde det 

utan det gällde främst att se, om eleverna överhuvudtaget hade en uppfattning om att den 

utvecklades ur en förändring i samhället eller om de tar den för givet. För att kvala in som 

“rätt” svar godkändes det mesta som antingen hade med den socialdemokratiska politiken, 

industrialismen eller rent allmänt förklaringar som behandlar framväxten av det borgerliga 

samhället att göra. I och med bredden av dessa möjliga svar accepterades i enkäten också ett 

flertal olika årtal och århundraden som “rätt svar”; detta för att få en viss bredd i svaren. 

 

I NU03 delades svaren upp i olika kategorier.43 En sådan indelning anser jag inte vara lämplig 

för den föreliggande enkäten. Elevunderlaget är alldeles för litet för att få ett tillräckligt stort 

utslag i svaren att de skulle kunna ha ett relevant värde i sin utsago. Därför valde jag att 

fjärma mig från NU03 i denna punkt, väl medveten om att jag därmed inte får data som direkt 

går at jämföra med varandra. Jag anser ändå att det finns en viss utsagokraft i de siffror och de 

svar som eleverna gav i enkäten, vilka kan användas och ställas emot NU03. 

 

Globalisering 

I enkäten finns en fråga huruvida globalisering är en modern företeelse eller inte.44 Denna 

fråga är en i led för att vaska fram hur stora kunskaperna är hos eleverna när det gäller 

historiska företeelser och för att dessutom klarlägga hur historiemedvetenheten är hos 

                                                 
42 Jmfr. Lpf 94 Kursplaner Historia A-C; Lpo 94 Kursplan Historia. 
43 Berggren/Johansson (2003), s. 59. 
44 Den exakta frågan lyder: Stämmer det att globalisering är en modern företeelse? 
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eleverna. Ser de likheter mellan det moderna ordet globalisering45 och situationen hur den var 

för flera hundra år sedan? Att människor reser långt och byter ut varor, kulturer och idéer är 

ingenting nytt. Hela mänsklighetens utveckling är en enda stor globalisering. Riktig fart på 

globaliseringen i modern betydelse blev det med de europeiska staternas expansion över 

resten av världen från ungefär 1500. 

 
Har eleverna denna vida syn på historia, ser de, de större sammanhang, eller låter de sig 

bländas av dagens medierapportering?  

 

Källkritik 

En viktig del inom all vetenskap är att kunna värdera den basinformation som finns 

tillgänglig. Med detta menas inte bara att kunna använda den på rätt sätt utan även att ha den 

kunskapen att veta hur man kan sätta den information i ett förhållande till annan information. 

Detta börjar redan vid det skedet då man, eller som i detta fall, då eleven över huvud taget 

kommer ihåg att befatta sig med sin källa, att över huvud taget tänka över den information 

hon eller han får. Målet med frågan om källkritik var därför att se om denna medvetenhet 

finns bland eleverna. För att inte överstrapatsera tidsramen för lärarna valde jag att formulera 

frågan på ett lite omvänt sätt, genom att jag frågade vad som menades med att vara kritisk 

inom historia.46 Jag är mycket medveten om att denna fråga kan misstolkas av en del av 

eleverna, men anser, att om det finns ett källkritiskt tänkande, en medvetenhet om källkritik, 

bland eleverna, då kommer de att svara på det sättet som frågan syftar till; de kommer då att 

förklara vad källkritik är. Även i denna fråga var jag relativt flexibel i godkännandet av 

svaren, tenderade svaren åt källkritik, men utan att verkligen nämna det eller att beskriva det 

på ett tydligt sätt, antog jag att eleven hade förstått frågan och svarat rätt ändå; detta just med 

hänsyn till den eventuella otydligheten i själva frågeformuleringen.  

 

I NU03 är frågan om källkritiken, precis som för välfärden, mycket mera utförlig och går 

mycket mer i djupet. Jag anser att för att uppnå målet med föreliggande enkät är det inte 

nödvändigt att gå lika djupt i frågorna till eleverna. Det räcker med en öppen och allmän fråga 

för att få en uppfattning om hur medveten eleverna är när det gäller källkritik. Just genom en 

sådan fråga, där eleverna själva måste komma på vad det är som det frågas efter, kan man se 

                                                 
45 Globalisering har blivit ett stående begrepp för den kulturella, politiska men framförallt ekonomiska 

sammanväxten och sammanflätning av världen – jmfr. med http://plato.stanford.edu/entries/globalization/ 
(2007-05-22), http://europa.eu/scadplus/glossary/globalisation_sv.htm (2007-05-22). 

46 Den exakta frågan lyder: Förklara kortfattat vad som menas med att vara kritisk inom historian? 
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hur närvarande källkritik är hos eleverna. Är de såpass medvetna om det att de “helt 

automatiskt” kommer att tänka på det? NU03 är med sitt sätt att fråga mera ute efter om 

eleverna tänker källkritiskt när de blir tillfrågade; det är en annan vinkling. Därför kommer 

det inte att gå att jämföra dessa undersökningar. Trots detta kommer undersökningen att gå in 

på källkritik, men utan att göra någon jämförelse i egentlig mening. 

 

Koncentrationsläger 

Det finns i den föreliggande enkäten en fråga huruvida koncentrationsläger var en företeelse 

som endast förekom under andra världskriget, eller om det även förekom i andra tider, vid 

andra tillfällen. Målet är att få reda på vad för uppfattning eleverna har om hur människor har 

behandlats och behandlas genom tiderna. Är eleverna medvetna om att det finns många fler 

koncentrationsläger än de under det Tredje riket? Vad man förstår med ett 

koncentrationsläger, kan i vissa fall bero på hur eleverna och allmänheten definierar dessa 

läger, respektive kallar dem. Hur reagerar eleverna på ett sådant begrepp? Vet de att 

koncentrationsläger även finns idag, trots att de kanske inte riktigt har samma funktion som 

under Nazityskland? Vet eleverna att koncentrationsläger inte är någon tysk uppfinning utan 

att sådana läger redan fanns innan? 

 
Det rätta svaret är således ja, det fanns koncentrationsläger redan innan och dessutom ett 

alternativt ja, att koncentrationsläger finns även idag. 

 

Antisemitism 

En personlig nyckelfråga är frågan om det fanns antisemitism i Sverige.47 Under min praktik 

har jag fått upptäcka att ord som används i vanligt språkbruk, ord som används regelbundet i 

tidningar, radio och television är okända för eleverna. Därför valde jag att infoga en liten 

ordförrådsfråga i enkäten. Frågan avser inte endast att kolla ordförrådet – men det är på det 

viset frågan uppkom – utan den ska även känna av hur eleverna anser att situationen är i 

Sverige när det just gäller antisemitism. Är de medvetna om att den finns? I vilken 

utsträckning finns den? Frågan är uppdelad i två delar, den första gäller läget i Sverige, i den 

andra delen skall eleverna förklara själva ordet. 

 

                                                 
47 Den exakta frågan lyder: Stämmer det att antisemitism inte finns i Sverige? 
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Den första delen är en enkel ja/nej-fråga, målet är bara att eleverna utan större nyanser skall ta 

ställning. Vill de kommentera sitt svar, finns det utrymme för det. Den andra delen är en 

öppen fråga, där de får formulera sina svar på det sätt de själva vill.  

 

Min förmodan är, att endast ett fåtal elever kommer att svara helt rätt på definitionsfrågan. Av 

detta skäl kommer bedömningen av svaren att vara väldigt generös. Svar som även bara på 

långt håll har någonting med det rätta svaret att göra, kommer att anses vara rätt svar. Ett 

sådant svar skulle exempelvis kunna vara en beskrivning av att man med ordet anser att alla 

människor inte har lika värde. Däremot är en förklaring att det handlar om rädsla för andra 

kulturer för långt borta från det rätta svaret. 

 

2.4.3 Syn på ämnet Historia 
Under denna rubrik skall det undersökas hur elevernas inställning är gentemot ämnet Historia 

och historia i allmänhet. Ser de en mening med att ha historia som ämne i skolan? Tycker de 

att de lär sig något av undervisningen, eller får de sin historiekunskap från annat håll? Här 

ingår också frågor om historieundervisningens innehåll, om eleverna tycker att den bör 

innehålla demokratiska element och vara uppbyggd enligt demokratiska regler. 

 

Dessa frågor hittar delvis sin motsvarighet i NU03. I kapitel fem kommer således även om 

detta område en jämförelse att göras mellan dessa två undersökningar. 

 

3 Tidigare forskning och undersökning i området (NU03) 
Som redan nämnt vid flera tillfällen, har den Nationella Utvärderingen 2003 undersökt ett 

brett antal frågor om de olikaste ämnesområdena. Nedan följer ett utdrag och en 

sammanfattande översikt över vissa resultat från denna utvärdering. Dessa valda resultat 

kommer att korrespondera med de frågor som ställdes i samband med enkäten och kommer 

därför att vara upplagda på ett sådant sätt att det blir möjligt att jämföra dessa olika svar. 

 

När det gäller ställningstaganden angående ämnet historia i grundskolan skall det beaktas att 

ämnet endast är en del i det övergripande ämnet samhällsorienterade ämnena. Vissa delar av 

svaren gäller hela ämnet och vissa endast historia. Då båda sorters svar kan vara relevanta för 

undersökningen kommer de båda att användas och, där det är av betydelse, även att hänvisas 

att svaren, respektive resultaten kan variera på grund av skiljande fokus. Föreliggande arbete 
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har just fokus på ämnet historia, varför det är viktigt att undersöka om de svar som 

undersökningen ger, har något samband med just historia och undervisning i historia eller om 

det endast handlar om allmänna, ämnesövergripande svar och analyser. 

 

I NU03 utvärderades även fördelningen mellan könen av de rätta svaren. Pojkar och flickor 

svarade över lag rätt i lika många fall. Det är värt att uppmärksamma att det var betydligt fler 

pojkar som svarade rätt, än vad flickor gjorde. NU03 konstaterar att detta är mycket 

överraskande och bör undersökas närmare, då det inte stämmer med de andra undersökningar 

som man gör och har gjort inom detta område. Då var det fler flickor som svarade rätt.48 

 

 
 urBerggren/Johansson (2003), s. 44.  

 

En hypotes, som dock bygger på gängse fördomar om flickor och pojkar, som skulle kunna 

göras gällande, är, att en hel del frågor i NU03 handlade om krig och frågor kring krig. En 

förklaring skulle kunna vara att pojkar över lag är mera intresserade av krig än vad flickor är 

och därför också har större kunskaper inom just dessa områden. Utan vidare forskning är det 

inte möjligt att svara korrekt på denna fråga. 

 

NU03 har som nämnts inledningsvis även undersökt elevernas trivsel i sina skolor. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ju bättre svar de fick i enkäten desto bättre trivdes 

eleverna i sin skola. Det är ett svar som inte kan förvåna. Däremot var det anmärkningsvärt 

hur stor skillnaden var mellan skolorna, hur eleverna trivdes. På en skola angav endast 9 % av 

                                                 
48 Berggren/Johansson (2003), s. 44.  
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eleverna att de trivdes ganska bra eller mycket bra. Genomsnittet av alla skolorna låg på  

79 %.49 

 

3.1 Värdegrunder 
Värdegrunden är, som vi sett inledningsvis, en central punkt i den svenska skolan. Det ges 

ibland intrycket att, när man läser läro- och kursplanen, det inte är så viktig med en faktisk 

kunskap utan att de viktigaste punkterna i elevernas utveckling i skolan är att förbereda dem 

på ett underliggande plan på verkligheten, på vuxenlivet. Skolan skall således främst förmedla 

värdegrunder och självständigt tänkande och först i andra hand faktisk vetskap om saker och 

ting.50 

 

Mänskliga rättigheter 

Enligt NU03 är elevernas åsikter vad gäller jämställdhet väldigt spridda. Anmärkningsvärt är 

hur deras åsikt angående mänskliga medborgerliga rättigheter står i rak motsats till det som 

skolan skulle ha förmedlat. Nästan 30 % av eleverna är för dödsstraff vid mord och de är för 

att svenska medborgare med utländsk bakgrund skall kunna utvisas när de har begått ett 

brott.51 Det är värt att notera att svenska medborgare enlig gällande lag inte ens kan utlämnas 

till utländsk domstol om de så har begått ett brott utomlands.52 Även skyddet av åsiktsfriheten 

är inte allmänt accepterade bland grundskoleeleverna. En bra bit över hälften av eleverna 

tycker att det är rätt att inskränka människors fri- och rättigheter om de har ”extrema politiska 

synsätt”
53

. När det gäller förklaringen eller argumentationen till varför eleverna har den ena 

eller andra åsikt om sina värdegrunder, argumenterar flickor i större utsträckning än pojkar 

med tolerans och empati, medan pojkarna oftare argumenterar med solidaritet och ärlighet. 

Det är dock anmärkningsvärt att det finns en synlig tendens att pojkar och flickor närmar sig i 

sina sätt att argumentera, att alltså pojkar mer än innan argumenterar med tolerans, medan 

flickor mer än innan argumenterar med solidaritet.54 Mycket riktigt ställer sig rapporten 

                                                 
49 Berggren/Johansson (2003), s. 45. 
50 Lpo 94; Lpf 94; se även ovan, Kap. 2. 
51 NU03-Sum, s. 42. 
52 Emellertid har det dock tillkommit ett undantag för brott som har begåtts i ett annat EU-land. Numera  

kan en domstol i ett annat EU-europeiskt land begära utlämning även av svenska medborgare. Jmfr. Lag 
om utlämning för brott (SFS 1957:668) och Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk 
arresteringsorder (SFS 2003:1156). 

53 Cit. NU03-Sum, s. 42. 
54 NU03-Sum. s. 43.  
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frågande till dessa resultat. Hur kommer det sig att värdegrunderna inte är bättre förankrade 

hos eleverna trots läroplanens tydliga uppdrag.55 

 

Demokrati i undervisningen 

Hur ser eleverna på demokratin i undervisningen? Elevernas respons är över lag positiv. De 

anger att de har haft mycket om ”Demokrati och att vara demokratisk” i skolan och önskar sig 

även sådan undervisning.56 Sammanlagt är det 72 % av de elever som svarade som tycker att 

de har haft mycket eller ganska mycket demokrati i historieämnet och i samhällskunskapen 

och jämför man de som tycker att det är mycket viktigt med demokrati med dem som tycker 

att de har haft mycket demokrati i sin undervisning blir siffrorna 32 % mot 21 %. Över lag är 

siffrorna nästan parallella mellan elevernas önskemål om demokrati i undervisningen och det 

eleverna anger har fått i sin undervisning. Siffrorna antyder att det finns ett större intresse för 

demokrati i skolan än vad som för tillfället tillfredställs.57 Detta står i kontrast till en 

amerikansk studie som NU03 refererar till, som kommer till motsatt slutsats. Enligt denna 

studie är eleverna väldigt negativa till undervisning om demokrati och demokratins 

genombrott.58 

 

3.2 Kunskaper 
Sammanfattningsvis kan man – som beskrivs i rapporten – konstatera, att spridningen av 

elevernas kunskap är otroligt stor i grundskolan. Det finns elever som har mycket goda 

kunskaper och elever som knappt kan något alls.59 När det sen gäller specifika kunskaper 

inom historia ser vi åter en liknande bild: eleverna har svårt att identifiera historiska händelser 

och att sätta dem i ett tidsmässigt och historiskt sammanhang. Dessutom har de svårt att förstå 

innebörden av samhällets utveckling och hur villkoren för människorna förändrades.60 

Konkret betyder det för följande kunskapsområden:  

 

Allmänna rösträtten i Sverige
61 

Som man kan se i grafen nedan, svarade de flesta eleverna, ungefär 66 %, att rösträtten 

infördes i den första halvan av 1900-talet och ungefär en tredjedel av alla svarande kryssade i 
                                                 
55 NU03-Sum. s. 43. 
56 NU03-SO, s. 47.  
57 NU03-SO, s. 49; Berggren/Johansson (2003), s. 49f. 
58 Berggren/Johansson (2003), s. 13. 
59 NU03-Sum, s. 61. 
60 NU03-Sum. s. 62. 
61 Berggren/Johansson (2003), s. 46ff. 
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att den allmänna rösträtten infördes under de första 25 åren på 1900-talet. En stor del av 

grundskolans elever har relativt bra kunskap om när den allmänna rösträtten infördes. 

Förvisso är det ändå en tredjedel som svarade en helt annan tid, för sent. Skälen för dessa svar 

ger inte NU03. Den redovisar sedan i sina förklarningar endast för vilka betyg eleverna hade 

för de olika svarskategorierna. En slutsats som man kan dra i det läget är att många har såpass 

goda historiekunskaper att de vet att rösträtten infördes första halvan av förra århundradet.  

 

I den nationella utvärderingen från 2003 svarade eleverna följande: 

 
 ur Berggren/Johansson (2003), s. 47ovan. 

 

När det gäller könsfördelningen svarade pojkarna ungefär lika som flickorna, med ett litet 

övertag för flickorna som svarade oftare än pojkarna att den allmänna rösträtten infördes efter 

1950. Även här ger NU03 inga förklarningar varför det kan vara på det viset, utan endast 

spekulationer. Dessa går ut på att flickorna kopplar dåtidens demokratirörelse med dagens 

strävan att få ett så likt samhälle som möjligt och med dagens kvinnors kamp för jämlikhet. 

Eftersom samhället fortfarande är orättvist, kan det inte vara längesedan som den allmänna 

rösträtten kan ha införts, spekulerar NU03 att flickorna kan ha resonerat.62 Mycket riktigt 

konstaterar de att vidare undersökning krävs för att få klarhet i saken. Å andra sidan är 

skillnaden i de olika svaren inte så stor att det kräver en direkt undersökning eller analys. 

 

                                                 
62 Berggren/Johansson (2003), s. 48.  
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 ur Berggren/Johansson (2003), s. 47nere. 

 

Gustav Eriksson Vasa 

En fråga som handlar om hur mycket eleverna kan om det svenska kulturarvet är när Gustav 

Vasa blev kung. I NU03 är det en stor spridning i svaren. Den största gruppen är de som 

svarade rätt, (49 %) nämligen på 1500-talet. Men stora grupper svarade även 1400- och 1600-

talet. Slutligen var det ändå en del som tyckte att Gustav Vasa blev kung i Sverige på 1200- 

eller på 1300-talet.  

 

 
  ur Berggren/Johansson (2003), s. 53. 

 

Intressant är att NU03 inte alls kommenterar det faktum att relativt många elever placerade 

Gustav Vasa i en tid som är väldigt långt borta från den rätta. 1200- och 1300-talet innehöll 

helt andra värderingar och statsbyggnader, en helt annan kultur och ett annat samhälle. Jag 

anser att vet man inte när vissa händelser ägde rum, blir det svårt att sätta dess händelser i ett 

vidare sammanhang, det blir mycket svårt att få det historiemedvetandet som krävs för att 



Thomas Krecl sida 26 
Historia på gymnasiet 

förstå just dessa sammanhang. Som till exempel att man vet att Martin Luther var aktuell vid 

ungefär samma tid; att vi med Gustav Vasa befinner oss vid en brytpunkt i den svenska 

historien, där nya idéer och tankegods kommer att ta över efter medeltiden. Att vi nu allt mer 

ser en territoriell statlighet, till skillnad till den medeltida statlighet som främst var förknippad 

med härskaren, eller den härskade ätten.63  

 

Vietnamkriget 

Till samma kategori, att behöva ha kunskaper om vissa saker för att kunna sätta dem i relation 

till annat som hänt i historien hör frågan när Vietnamkriget slutade. I NU03 svarade många 

elever rätt, nämligen att Vietnamkriget slutade efter andra världskriget, 62 % för att vara 

exakt.  

 

 
 ur Berggren/Johansson (2003), s. 55. 

 

Här finns det däremot stora skillnader mellan hur flickor och pojkar svarar: medan 75 % av 

pojkarna svarade rätt på denna fråga, var det endast 50% av flickorna. Återigen ger själva 

utredningen inga svar på hur det kan komma sig att skillnaden är så stor, utan även detta får 

bli objekt för vidare forskning. Ett skäl kan vara att pojkar i allmänhet i större utsträckning är 

mera intresserade av krigshistoria än vad flickor är.64 

 

Vid en korstabulering som gjordes för svaren om Gustav Vasa och rösträttens införande kan 

man se att bara för att eleverna svarade rätt på den ena frågan, behöver det inte betyda att de 

svara rätt på den andra också. Av de som svarade rätt på frågan om Gustav Vasa var det bara 

37% som svarade rätt på rösträttsfrågan. Men ändå är det fler än genomsnittet som svarade 

                                                 
63 Duchhardt (1991) 
64 Berggren/Johansson (2003), s. 55. 
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rätt på denna fråga.65 Av de som svarade rätt på rösträttsfrågan var det 46 % som svarade rätt 

på frågan om Gustav Vasa, vilket innebär 6 % fler än genomsnittet.66  

 

Källkritik 

Som vi sett ovan är insikten att veta att man inte kan lita på allt som skrivs en del av målen i 

kursplanen. I NU03 har det gjorts en ingående undersökning om hur själva förmågan att 

granska en text kritiskt är hos eleverna. NU03 har analyserat själva tänkandet, tankearbetet 

som eleverna har gjort utifrån det svar som eleverna kom fram till. Undersökningen kommer 

fram till att eleverna tänker i många fall kritiska och värderar olika texter utifrån ett 

källkritiskt perspektiv. Men den konstaterar också att spridningen är stor och att det behövs 

vidare forskning inom detta område.67 

 

Men inte bara själva kunskapen är av intresse, utan även hur de har tillägnat sig denna 

kunskap. I den Nationella Utvärderingen 2003 blev resultatet att en majoritet av eleverna 

lärde sig det mesta av sina kunskaper i historia i skolan. Skolan blir därmed en viktig faktor 

som kunskapsförmedlare för eleverna. Trots allt är det nästan 40 % av eleverna som säger sig 

få huvuddelen av sina kunskaper inom historia från annat håll än just skolan.68  

 

3.3 Syn på skolan/ämnet historia 
I den Nationella Utvärderingen från 2003 uppger enligt rapporten om de samhällsorienterande 

ämnen en stor majoritet, nästan 75 % av dem som hade svarat, att de samhällsorienterade 

ämnena är intressanta och viktiga. Enligt denna rapport har i synnerhet ämnet historia en hög 

popularitetsgrad bland ungdomarna. Det är till och med rankat etta inom de 

samhällsorienterade ämnena.69 När däremot frågan ställdes om vad undervisningen i 

samhällskunskap skulle fokusera på, hamnade den historiska punkten, frågan om människors 

liv förr och nu, på ett förhållandevis låg nivå. Endast 30 % av eleverna ansåg att det var 

mycket viktigt med denna sortens kunskap. Ännu färre ansåg att de fick mycket undervisning 

inom ämnet historia, endast 18 %. Man kan alltså konstatera att historia är ett ämne, som 

                                                 
65 Berggren/Johansson (2003), s. 57. 
66 Berggren/Johansson (2003), s. 58. 
67 Berggren/Johansson (2003), s. 63. 
68 NU03-Sum. s. 79. 
69 NU03-SO, s.18f., 66; I Berggren/Johansson (2003), s. 17 är det 76,6 % som anser att historia är intressant. 
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endast 18 % av eleverna anser att de får mycket av i skolan, medan 30 % tycker att de borde 

ha mer historia och nästan 75 % säger sig tycka om som ämne.70 

 

Det är en intressant observation att historia hamnar på en sådan hög position när det är frågan 

om huruvida grundskolans elever gillar ämnet eller inte, i motsats till hur de ställer sig till 

betydelsen av att veta hur människor levde och lever. Denna observation kommer att få 

betydelse i analysen av elevers kunskaper i just historia.  

 

Dessutom är det ögonfallande att kärnämnena71 av en mycket stor majoritet av eleverna anses 

vara mycket viktiga för deras framtid och att de har en stor nytta av dessa ämnen.72 I och med 

att eleverna kan skilja nytta från intresse visar på en viss medvetenhet om vad de tror som 

krävs av dem i deras framtid. De har förmågan att inse att inte allt som är roligt är viktigt utan 

att det finns saker – i detta fall ämnen – som är mindre roliga men som ändå måste läsas. Det 

kan tydligt utläsas i resultatet när eleverna värderade vilka ämnen de skulle ha användning av 

i framtiden. Även här låg kärnämnen på de tre topplaceringarna. 81,2 % av eleverna tycker att 

det är viktigt att ha kunskaper i historia.73 

 

 
 ur Berggren/Johansson (2003), s. 18. 

 

                                                 
70 NU03-SO, s. 49. 
71 Svenska, Engelska, Matematik – de ämnen där eleven måste få godkänt för att få läsa ett nationellt program på 

gymnasienivå; se även: 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=2&skolform=21&id=0&extraId= 
(2006-12-09), Gymnasial utbildning.  

72 NU03-Sum, s. 73f. 
73 Berggren/Johansson (2003), s. 17. 
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En viktig punkt i jämförelser av utvärderingar är själva urvalsgruppen. En faktor som kan ha 

betydelse för de svar eleverna ger kan vara deras bakgrund, till exempel om de är födda 

utomlands, eller om deras föräldrar är det. Denna skillnad kan innebära att eleverna har andra 

personliga erfarenheter än elever som både själva och deras föräldrar är födda i Sverige. Man 

kan se att om eleven själv har invandrat är historieintresset större än för en elev som är född i 

Sverige med utländska föräldrar. 

  
Jämförelse med avseende på historieintresse mellan två kategorier elever med utländsk bakgrund.  

ur Berggren/Johansson (2003), s. 21. 

 

En annan upptäckt som är intressant är att elever som har utländsk bakgrund, vare sig att de 

själva eller deras föräldrar är födda utrikes, svarar i lika stor utsträckning att de instämmer 

ganska respektive mycket bra att det är viktigt med kunskaper i historia. Hos de så kallade 

svenska eleverna är det färre som svarade att det stämde mycket bra att ha kunskaper i 

historia. 

 
Jämförelse mellan elever med olika etnisk baskgrund i synen på hur viktigt det är med kunskaper i historia,  

ur Berggren/Johansson (2003), s. 21. 
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En annan aspekt när det gäller att värdera elevernas syn på skolan och på ett enskilt ämne är 

deras medvetenhet och kunskap om läro- och kursplanen. Vet de varför de skall lära sig vissa 

saker? Står det uppskrivet finns det en större chans att toleransen och insikten av syftet 

gentemot ämnet ökar. Dessutom ger målen eleverna en möjlighet att själva kunna avväga hur 

de ligger till, med tanke på eventuella fortsatta studier på gymnasiet.74  

 

4 Läget i Båstads gymnasium 

4.1 Enkäten 
Som redan nämnts inledningsvis är enkäten till en stor utsträckning uppbyggd kring NU03, 

med samma eller liknande frågor. Detta för att få likvärdigt material som går att jämföra med 

varandra. 

 

Allmänt togs enkäten mycket bra emot. De elever som jag övervakade själv var väldigt 

intresserade av den och verkade motiverade att fylla i den. De flesta enkäter som jag fick in 

var näst intill fullständigt ifyllda, det förekom ett mycket litet svinn och endast på enskilda 

frågor. Det interna bortfallet var således lågt. Däremot var det flera elever som inte deltog i 

enkäten på grund av allmän frånvaro i skolan. Dessa elever finns inte alls med i statistiken, de 

får ingå i ett icke-räknat, externt bortfall. Skälet för detta är att jag vill undersöka de svar som 

jag får. Att räkna upp dem i den svarande gruppen som blanka, tomma svar skulle leda till 

missvisande resultat.75 

 

Nedan följer nu en kort analys av enkäten. Detta kommer sedan att ingå i analysen av svaren 

som eleverna gav. Genom att veta hur urvalsgruppen i detalj är uppbyggd kan man mycket 

mera noggrant upptäcka vissa mönster i svaren eller se om ett visst svarsmönster bara är en 

ren tillfällighet, som inte kan förklaras utifrån dessa faktorer. För vidare förklaringar 

angående dessa faktorer hänvisas till ovan kapitel 2.4. 

 

Totalt var det 101 elever som svarade på den utdelade enkäten. Därav var 39 kvinnor och 62 

män. Det blir därmed en lätt snedvriden fördelning utifrån ett könsperspektiv. Detta är den 

aktuella representationen av eleverna på Båstads Gymnasium.  

 

                                                 
74 Jmfr. NU03-Sum, s. 95f.; Berggren/Johansson (2003), s. 28. 
75 Ejlertsson (1996), s. 22f. 
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 kön 
 

  Antal Procent 
kön kvinna 39 38,6 
  man 62 61,4 
  Total 101 100,0 

 

När det gäller den nationella, kulturella bakgrunden kan man konstatera att var femte elev har 

föräldrar som båda är födda utomlands. 

 

Minst en föräldrar född i Sverige 
 

  Antal Procent 
 ja 79 78,2 
  nej 20 19,8 
 Ej svar 2 2,0 
Total 101 100,0 

 

Föräldrarnas sociala bakgrund ingår inte i denna enkät. Därför kommer hemmets 

utbildningsnivå inte att ha något inflytande utan endast födelseplatsen. Att fokus läggs på var 

man är född och inte på ett eventuellt medborgarskap beror på att en del utlandsfödda har 

naturaliserats sedan de har flyttat till Sverige. I Båstads kommun har de senaste fem åren 

endast mellan 15 och 59 personer per år naturaliserats. För dessa sista sex åren naturaliserades 

totalt 182 personer. Lite tydligare och lite mera jämn och liknande den siffra som eleverna 

speglar, får man när man jämför de utlandsfödda med totalbefolkningen som var mellan 36 

och 55 år gamla. Dessa år är mer eller mindre godtyckligt valda utifrån en egen gissning hur 

gamla de undersökta eleverna mest troligt skulle kunna vara.76 Då får jag enligt SCB:s 

hemsida en totalbefolkning för det åldersspännet på 3578 personer och 336 utlandsfödda 

personer. Men det finns fortfarande en diskrepans i siffrorna. De utlandsfödda gör ungefär 

10 % av totalbefolkningen i dessa åldrar.77 Även om varje utlandsfödd skulle vara gift med en 

svenskfödd - vilket för övrigt kan antas vara rätt osannolikt, med tanke på att 93 % av alla 

utlandsfödda elever även har utlandsfödda föräldrar.78 

 

                                                 
76 90 % av eleverna är födda mellan 1988 och 1989. Jag anser att det inte är osannolikt att men är mellan 18 och 

36 år gammal när man får barn. 
77 Samtliga siffror i detta stycke är tagna från SCB:s hemsida under rubriken Regional statistik: 

http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/cgi-bin/bjssd/sok_link.asp?sokord1=efter+l%E4n&xu=c5587001&yp= 
duwird&lang=1&prodid=BE0101 (2006-12-25). 

78 I enkäten har av de 15 elever som är födda utomlands 14 elever föräldrar som båda är födda utrikes. 
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Det skulle dock leda för långt att försöka utvärdera denna skillnad i detta arbete, varför jag 

låter detta faktum låta stå kvar i rummet och överlåter en vidare undersökning av denna till 

efterföljande intresserade.  

 

Däremot är det intressant att se hur det ter sig när man jämför elever som är födda utrikes med 

var deras föräldrar är födda. Man kan se ett tydligt samband mellan födelseorterna. En elev 

som är född utrikes har med stor sannolikhet också föräldrar som är födda utomlands.  

 

 Jämförelse eleven som är född i Sverige med Minst en förälder född i Sverige 
 

    
Minst en förälder född 

i Sverige Total 

    ja nej   
ja Antal 77 6 83 Eleven född i 

Sverige 
  

  % inom ja-svar 92,8% 7,2% 100,0% 

  nej Antal 1 14 15 
    % inom nej-svar 6,7% 93,3% 100,0% 
Total Antal 78 20 98 
  % totalt 79,6% 20,4% 100,0% 

 

En annan viktig punkt som kan påverka resultatet på det ena eller andra hållet är hur eleverna 

trivs i skolan. Som man kan se ur siffrorna nedan, trivs eleverna bra i skolan. 92 % av alla 

elever säger sig må ganska bra eller bra i skolan. Det kan anses vara ett högt värde. 

 
Hur trivs du i skolan? könsfördelat  
 

    kön Total 
 Hur trivs du i 
skolan?   kvinna man   
 dåligt Antal 1 1 2 
    % inom könet 2,6% 1,6% 2,0% 
    % av alla 1,0% 1,0% 2,0% 

  ganska dåligt Antal 2 4 6 
    % inom könet 5,1% 6,5% 5,9% 
    % av alla 2,0% 4,0% 5,9% 

  ganska bra Antal 12 17 29 
    % inom könet 30,8% 27,4% 28,7% 
    % av alla 11,9% 16,8% 28,7% 

  bra Antal 24 40 64 
    % inom könet 61,5% 64,5% 63,4% 
    % av alla 23,8% 39,6% 63,4% 

Total Antal 39 62 101 
  % totalt 38,6% 61,4% 100,0% 
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Jämför man dessa siffror med spridning mellan könen, ser man det är rätt jämt fördelat. Det är 

ingen större skillnad mellan hur killar och tjejer mår i Båstad. 

 

En annan inte oviktig fråga är, om man sen ska jämföra gymnasieeleverna med 

grundskoleeleverna, är hur mycket ytterligare historieundervisning de har haft på gymnasiet 

och hur det speglar sig i resultaten. Utifrån de linjer som finns representerade och som är 

störst på skolan kan man se att det stämmer bra överens med de svar som eleverna har angett: 

två tredjedelar av alla elever (66 %) har haft ett år historieundervisning på gymnasienivå, det 

vill säga läst Historia A. Sedan är det bara ett litet antal elever som har läst utöver detta. Sju 

elever har läst upp till B-nivån och sex har läst eller håller på att läsa Historia C. Jämför man 

dessa siffror med dem som gäller för vilka program eleverna läser, stämmer det förhållandevis 

bra överens. 79 elever har läst historia och 75 elever gå på program som har historia som 

karaktärsämne, det vill säga program som är studieförberedande.79 

 
 Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? 
 

  Antal I procent 
Historia A 66 65,3 
  B 7 6,9 
  C 6 5,9 
  ingen 22 21,8 
  Total 101 100,0 

 
Korstabell ”Vilket program läser du” med ”Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet?” 
 

Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? 

  A B C ingen Total 

sp 18 6 6 0 30 
msp 10 1 0 0 11 
nv 34 0 0 0 34 
hp 3 0 0 9 12 

vilket 
program 

te 1 0 0 13 14 
Total 66 7 6 22 101 

 

Man kan säga att eleverna främst läser historia för att de är tvungna till det. Svaren på vilka 

ämnen eleverna gillade mest respektive minst gav ett mycket litet utslag angående historia. 

Det är bara ett mycket litet antal som över huvudtaget har nämnt historia i det ena eller andra 

                                                 
79 SP (samhällsprogrammet), MSP (samhällsprogrammet med inriktning media) samt NV 

(naturvetarprogrammet) har obligatoriskt historia. Jmfr, http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak= 
SV&ar=0607&infotyp=15&skolform=21&id=52&extraId= - och där de olika programmen (2006-12-25). 
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sammanhang. Därför är det inte möjligt att i detta avseende göra någon utsago utifrån 

enkäten. 

 

Sammanfattningsvis har vi alltså en majoritet killar i undersökningsgruppen på 60 %. 

Dessutom kan man säga att eleverna på Båstads gymnasium trivs bra där. 92 % av eleverna 

anger att de trivs ganska eller mycket bra. Det är en såpass hög siffra att det inte ofta kommer 

att vara relevant eller av någon större betydelse att dra in trivseln i analysen av resultaten. När 

det gäller eleverna med utländskt påbrå (vare sig att de själva är födda utomlands eller att 

någon av deras föräldrar är det), är bilden mer nyanserad: vi har 15 % av eleverna som anger 

att de själva är födda utrikes och 20 % av eleverna som anger att båda deras föräldrar är födda 

i ett annat land. Avslutningsvis kan nämnas att en stor andel av eleverna har haft historia på 

gymnasiet, sammanlagt 79 av 101 elever, vilket motsvarar ungefär lika mycket i procent. De 

allra flesta har läst Historia A. Nästan alla som har läst historia har gjort det utifrån deras val 

av program, där historia är obligatoriskt. Endast två elever har valt en historia A kurs 

frivilligt, som individuellt val.  

 

4.2 Resultat 

4.2.1 Värdegrunder 
Hur ser det då ut med elevernas inställning i förhållande till de värdegrunder som skall 

förmedlas i historieundervisningen? För att få inblick i hur det står till, har eleverna fått svara 

på olika frågor som har med deras syn på sin omgivning och med deras syn på människor i 

allmänhet att göra. I svaren kan man tydligt se samhället återspeglas. Den aktuella debatten i 

media påverkar elevernas egen åsikt.  

 

Mänskliga Rättigheter 

En stor majoritet av eleverna svarar på den direkta frågan om alla människor ska ha samma 

rättigheter med ett Ja. Detta svar borde inte överraska eftersom kursplanerna bygger i stor 

utsträckning på lära eleverna alla människors lika värde.80  

                                                 
80 Jmfr. Lpo94 och Lpf94, som handlar väldigt mycket om allas lika värde och rättigheter. Se även ovan i de 

inledande kapitlen.  
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Anser du att alla människor ska ha samma rättigheter? 
 

  Antal Percent 
Svar ja 90 89,1 
  nej 2 2,0 
  beror på 8 7,9 
  vet ej 1 1,0 
  Total 101 100,0 

 

Mer intressant blir det att se vad och hur eleverna kommenterar sina svar, i den mån de har 

gjort det. Det är knappt hälften av alla elever som har kommenterat sina svar. Tyvärr går det 

inte att tolka elevernas svar utifrån frågan. De elever som har kommenterat sina svar gjorde 

det i överensstämmelse med det svar de gav. Endast enskilda elever svarade i sina 

kommentarer på motsatt sätt. Bland de åtta elever som svarade ”beror på” angående lika 

rättigheter till alla, svarade fyra att de inte tyckte att alla människor skulle ha lika rättigheter. 

 

Jämför man dessa siffror med var elevernas föräldrar är födda, då ser man, att det i princip 

inte finns en större skillnad i svarsmönstret: 91 % av de eleverna med minst en svenskfödd 

förälder svarade att alla människor skulle ha samma rättigheter mot 80 % av de eleverna som 

endast har utlandsfödda föräldrar. Återigen, på grund av att det inte finns fler elever i Båstad 

och därför inte ett större antal svar, gör en enda röst, ett enda svar en förhållandevis stor 

procentsats i resultaten. Därför anser jag att dessa 10 % är en förhållandevis liten skillnad, 

vilket det kanske inte hade kunnat anses vara, hade underlaget varit större. Däremot skall det 

här ändå påpekas, att relativt sett, är de med utlandsfödda föräldrar i större utsträckning 

osäkra på över om alla människor skall va samma rättigheter, det är 20 % bland dem. 

 

Ur ett könsperspektiv syns det inga större skillnader i svaren mellan tjejer och killar. Däremot 

kan man se en tydlig skillnad i svarsmönstret om eleven har haft någon form av historia på 

gymnasiet eller inte. Elever som har haft historia svarade nästan genomgående att alla 

människor skulle ha samma rättigheter. Vid alternativet syns en tydlig ökning bland de elever 

som inte har haft historia på gymnasiet. Av dessa elever är det 13 % som anser att det ”beror 

på” om alla skall ha samma rättigheter, för dem som har haft historia är denna siffra 6 %, 

knappt hälften. Bland dem som har haft Historia B eller C har dessutom alla svarat ett 

entydigt ”ja” på denna fråga. Vi kan alltså konstatera att bland de elever som har haft historia 

finns det en större tolerans, en uppfattning att alla människor skall ha samma rättigheter. 
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Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? mot Anser du att alla människor ska ha samma 
rättigheter? 

 

    
Anser du att alla människor ska ha samma 

rättigheter? Total 

    ja nej beror på vet ej   
A Antal 58 2 5 1 66 
  % inom Historia A 87,9% 3,0% 7,6% 1,5% 100,0% 
B Antal 7 0 0 0 7 

Hur mycket 
Historia har du 
haft på 
gymnasiet?  

  % inom Historia B 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  C Antal 6 0 0 0 6 
    % inom Historia C 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  ingen Antal 19 0 3 0 22 
    % inom ingen Historia 86,4% ,0% 13,6% ,0% 100,0% 
Total Antal 90 2 8 1 101 
  % totalt 89,1% 2,0% 7,9% 1,0% 100,0% 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna i Båstad tycker att människor alltid ska ha 

samma rättigheter och att det inte finns några större skillnader vare sig i kön eller i härkomst. 

Däremot syns det tydligt att de elever som har haft historia i större utsträckning är för samma 

rättigheter åt alla människor.  

 

Demokrati i undervisningen 

En annan fråga som gärna ställs är vad eleverna tycker om själva innehållet och sättet att bli 

undervisad i historia. Merparten av eleverna svarade i enkäten att de tycker att det är ganska 

eller mycket viktigt att undervisningen handlar om demokrati och att den är demokratisk.81 

Sammanlagt är det 70 % av alla elever som delar denna åsikt. Sedan tycker 19 % att det är 

ganska oviktigt med demokrati i undervisningen och så många som 10 % av eleverna anser att 

det inte alls är viktigt. När man jämför svaren med hur mycket historieundervisning eleverna 

har haft på gymnasiet, kan man inte urskilja några större avvikelser från genomsnittet. För de 

elever som har läst eller som läser Historia B skiljer däremot svaren mellan kategorierna 

ganska viktigt och mycket viktigt. Här svarar 29 % att det är ganska viktigt respektive 57 % 

att det är mycket viktigt. Dock är antalet elever inom denna kategori så liten att varje enskild 

elev utgör 14 % av hela kategorin. Därför bör det inte läggas för mycket vikt på denna 

skillnad utan den får ses som den del av helheten av de elever som har haft historia på 

gymnasiet.  

 

                                                 
81 Den exakta frågan är: Är det mer eller mindre viktigt att historieundervisningen handlar om demokrati och att 

vara demokratisk? 
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Däremot går det att utläsa vissa skillnader i svaren mellan tjejer och killar. Tjejer svarar i 

betydligt större utsträckning att det är viktigt med demokrati i historieundervisningen. Ingen 

av dem tycker till exempel att det är oviktigt och hela 62 % tycker att det är ganska viktigt 

med demokratin. I motsats till det var det hos killarna ett stort antal (16 %) som tycker att det 

inte var viktigt med demokrati i undervisningen. Knappt hälften av killarna (48 %) tycker i 

alla fall att det var ganska viktigt. Sammanlagt tycker 82 % av tjejerna att det är ganska eller 

mycket viktigt att undervisningen handlar om demokrati mot 64 % av killarna.  

 

Däremot kan man inte se några skillnader i svaren på grund av elevernas bakgrund. Vare sig 

de har utländskt påbrå eller inte svarar de nästan lika på frågan om demokrati. 

 

Invandring 

Vid frågan om det fanns för många invandrare i Sverige svarade nästan 30 % av eleverna att 

de tyckte det. Kanske inte väldigt förvånansvärt var, att det ändå var 20 % av eleverna som 

inte svarade alls eller som svarade att de inte visste; det är ju en invecklad fråga och det är inte 

alltid lätt när man bara har alternativen ja och nej. Därför är fältet för de fria kommentarerna 

så viktigt. Där preciserar eleverna sina svar, kan förklara, nyansera dem. Nästan hälften av 

alla elever använde sig av denna möjlighet (43 %). 

 

I runda siffror är det en femtedel (20 %) av de elever som svarade att det fanns för många 

invandrare som i sina kommentarer uttrycker en motsatt åsikt. Denna siffra måste ställas mot 

den, som indikerar hur många elever som inte tyckte att det fanns för många invandrare men 

som uttryckte en annan hållning i sina kommentarer. Här var det bara tre elever, vilket 

motsvarar sex procent av alla som svarade ”nej” på denna fråga. 

 

Men har det då gjort en skillnad om eleverna har haft historieundervisning på gymnasiet eller 

inte? Som det går att utläsa ur tabellen ovan svarar av de elever som inte har haft historia 

nästan lika många att det finns för många invandrare och att det inte gör det. Att såpass många 

svarar att det finns för många invandrare ligger klart över genomsnittet över alla elever som 

ligger på 28 %. Där kan man säga att undervisning i historia skulle kunna ha bidragit till att ge 

eleverna en större helhetssyn. Däremot stämmer detta påståendet inte riktigt med det motsatta 

svaret. Det är knappt hälften av de elever som har läst Historia A som anser att det inte finns 

för många invandrare. I just denna grupp är antalet osäkra ovanligt stort. De utgör mer än en 

fjärdedel. Eftersom en nästan lika stor andel elever inte gav en kommentar angående deras syn 
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på invandringen i denna kategori elever, går det inte att avgöra vad eleverna egentligen anser. 

Därför måste man låta denna siffra stå som den är och konstatera att många Historia A-elever 

inte kan avgöra frågan. 

 

Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? mot Anser du att det finns för många invandrare i 

Sverige? 

 

Slutgiltigt kan man säga att de elever som har haft historia på gymnasiet i större utsträckning 

anser att det inte finns för många invandrare i Sverige och att de har en öppnare inställning 

gentemot invandrade som grupp.  

 

Rättvisa 

Mer än hälften av Båstads gymnasiums elever anser att Sverige är ett rättvist land. När man 

delar upp svaren i dem som har haft historia och dem som inte har haft det, går inte att utläsa 

någon enhetlig tendens. Mellan de grupper som har läst historia är svaren väldigt oenhetliga: 

medan de som har läst upp till Historia B i mycket stor utsträckning anser att Sverige är ett 

rättvist land, tycker både de som har läst Historia A och de som har läst Historia C det i 

betydligt mindre utsträckning. Bland dem som har läst Historia C är det till och med så att en 

majoritet anser att Sverige är ett orättvist land. Denna siffra måste värderas med försiktighet, 

då det bara är ett fåtal elever som har läst Historia C och en enskild elevs röst väger tungt i 

statistiken.  

 
 
 
 
 
 

    
Anser du att det finns för många 

invandrare i Sverige? Total 

    ja nej vet ej ej svar   
A Antal 17 29 18 2 66 
  % inom Historia A 25,8% 43,9% 27,3% 3,0% 100,0% 
B Antal 2 5 0 0 7 

Hur mycket Historia 
har du haft på 
gymnasiet? 

  % inom Historia B 28,6% 71,4% ,0% ,0% 100,0% 
  C Antal 0 5 1 0 6 
    % inom Historia C ,0% 83,3% 16,7% ,0% 100,0% 
  ingen Antal 10 11 1 0 22 
    % inom ingen Historia 45,5% 50,0% 4,5% ,0% 100,0% 
Total Antal 29 50 20 2 101 
 % totalt 28,7% 49,5% 19,8% 2,0% 100,0% 
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Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? mot Anser du att Sverige är ett rättvist land? 
 

    Anser du att Sverige är ett rättvist land? Total 

    ja nej vet ej ej svar   
A Antal 32 22 10 2 66 
  % inom Historia A 48,5% 33,3% 15,2% 3,0% 100,0% 
B Antal 5 0 2 0 7 

Hur mycket Historia 
har du haft på 
gymnasiet? 

  % inom Historia B 71,4% ,0% 28,6% ,0% 100,0% 
  C Antal 2 4 0 0 6 
    % inom Historia C 33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0% 
  ingen Antal 15 4 3 0 22 
    % inom ingen Historia 68,2% 18,2% 13,6% ,0% 100,0% 
Total Antal 54 30 15 2 101 
  % totalt 53,5% 29,7% 14,9% 2,0% 100,0% 

 

Till dem som anser att Sverige är ett rättvist land bör dessutom läggas till de elever som i sina 

kommentarer visade att de ändå anser att det i Sverige trots allt finns en överhängande 

rättvisa. Mer än hälften av de elever som svarade med ett ”nej” vid frågan om rättvisa, hade i 

sina kommentarer en betydligt positivare syn på rättvisan i samhället. Siffrorna är 16 elever, 

vilket motsvarar 53 % av de elever som svarade ”nej”. 

 

Däremot är det anmärkningsvärt att de elever som är födda utomlands i mycket större 

utsträckning anser att Sverige är ett rättvist land. Hela 80 % av de utlandsfödda svarade ”ja” 

på denna fråga mot 48 % av dem som var födda i Sverige. Då det procentuella antalet ”vet ej” 

ungefär är lika mellan dessa två grupperna (15 % för svenskfödda, 13 % för utlandsfödda) är 

förhållandena för svaren att Sverige inte skulle vara ett rättvist land de omvända: det finns en 

övervikt svenskfödda som anser att Sverige inte är ett rättvist land. I jämförelsen med de 

elever som har minst en förälder som är född utomlands gäller ungefär samma förhållanden.  

 

Kulturer 

Efter att ha analyserat elevers inställning gentemot mänskliga rättigheter kan det vara 

spännande att se hur det ser ut när det gäller den egna kulturen, hur eleverna värderar vår 

västerländska respektive svenska kultur. Förväntningen är ju att om eleverna anser att alla 

människor har samma värde, då borde ju också dessa människors kulturer ha samma värde. 

Som man ser på den översiktliga sammanställningen, är så inte fallet. Nästan 40 %, två av 

fem elever anser att ”vi” borde sprida ”vår” kultur.82 Däremot är det en dryg tredjedel av 

eleverna som tycker motsatsen och en fjärdedel som inte har en åsikt angående denna fråga.  

                                                 
82 Vem detta ”vi” skulle kunna vara är inte specificerat i frågan, men underförstått är det frågan om spridningen 

av den västerländska kulturen, vilket också uppfattades på det sättet utifrån de kommentarer eleverna skrev. 
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 Elevernas kommentarer mot Anser du att vi borde vi sprida vårt sätt att leva till andra kulturer? 
 

    
Anser du att vi borde vi sprida vårt sätt att 

leva till andra kulturer? Total 

    ja nej vet ej ej svar   
ja* Antal 6 20 12 1 39 
  % inom 

kommentaren  
15,4% 51,3% 30,8% 2,6% 100,0% 

Fri kommentar 

nej* Antal 11 1 0 0 12 
    % inom 

kommentaren  
91,7% 8,3% ,0% ,0% 100,0% 

  ej svar/vet ej Antal 22 14 13 0 49 
    % inom 

kommentaren  
44,9% 28,6% 26,5% ,0% 100,0% 

Total Antal 39 35 25 1 100 
  I Procent 39,0% 35,0% 25,0% 1,0% 100,0% 

 
* Med ”ja” respektive ”nej” menas att eleverna svarade för respektive emot en spridning av vårt sätt att leva till 
andra kulturer i sina egna, fria kommentarer. 

 

När man sedan jämför elevernas svar med deras kommentarer kan man se att det finns en del 

elever som företräder åsikten att vår kultur borde spridas, men sedan ändå exempelvis tycker 

att alla kulturer är lika värda och att alla människor borde kunna få välja den kultur de kan 

leva i. Dessa motsägelsefulla svar ser man i tabellen nedan. Förvisso är det endast 15 % av de 

elever som uttrycker kulturers lika elever av dem som tycker att den västerländska kulturen 

skall spridas, men den skall ändå läggas märke till för enkäten är ju skapad på det sätt att det 

endast gick att svara ”ja” eller ”nej” på denna fråga. Därför blir nyanserna ännu viktigare om 

eleverna nu tar chansen att kommentera sina svar. 

 

Också anmärkningsvärt är att hälften av de elever som inte angav ett alternativ i den direkta 

frågan, kommenterade problematiken. Där framgick det att de ändå ansåg att kulturerna inte 

skulle värderas mot varandra och att människorna skulle få välja själva.  

 

Om man nu jämför svaren om huruvida kulturen skall spridas eller inte med om och hur 

mycket historia eleverna har haft, gör man en intressant upptäckt: de elever som har haft 

historia på gymnasiet är mera benägna att tycka att vi ska sprida vårt sätt att leva till andra 

kulturer än vad eleverna är som inte har haft historia på gymnasiet. Här verkar det som om 

undervisning i historia har motsatt effekt. Eleverna tycks lära sig att vår kultur och levnadssätt 

är överlägsna. Det är bara hos de elever som har läst Historia C som vi ser ett tydligt utslag 

emot en medveten spridning av vårt sätt att leva till andra. En övervägande majoritet anser här 

att vi inte borde göra det. Utfallet är här såpass stort att det kan anses vara trovärdigt i den 

mån ett resultat med ett sånt litet underlag kan kallas för trovärdigt över huvud taget. Sen kan 
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det ju bero på många andra faktorer som inte direkt har med historieundervisningen att göra, 

men att utreda dessa faktorer skulle återigen leda för långt och får överlåtas för vidare 

forskning. 

 

Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? mot Anser du att vi borde vi sprida vårt sätt att leva till 
andra kulturer? 

 

    

Anser du att vi borde vi sprida 
vårt sätt att leva till andra 

kulturer? Total 
    ja nej vet ej ej svar   

A Antal 28 19 17 1 65 
 % inom Historia A 43,1% 29,2% 26,2% 1,5% 100,0% 

B Antal 3 3 1 0 7 

Hur mycket 
Historia har 
du haft på 
gymnasiet? 

  % inom Historia B 42,9% 42,9% 14,3% ,0% 100,0% 
  C Antal 1 5 0 0 6 
    % inom Historia C 16,7% 83,3% ,0% ,0% 100,0% 
  ingen Antal 7 8 7 0 22 
    % inom ingen Historia 31,8% 36,4% 31,8% ,0% 100,0% 
Total Antal 39 35 25 1 100 
  % totalt 39,0% 35,0% 25,0% 1,0% 100,0% 

 

En annan, inte oväsentlig iakttagelse är dock fördelningen av svaren jämfört med föräldrarnas 

födelseland. Hälften av de elever som har båda föräldrar födda utrikes tycker att ”vårt” sätt att 

leva borde spridas till andra kulturer, medan förhållandevis få (36 %) av de elever som har 

minst en förälder född i Sverige tycker det. Det är en såpass stor skillnad som bör läggas på 

minnet och som skulle vara värt att utredas vidare vid ett annat tillfälle. Däremot är det 

förvånansvärt lika i procentantal som tycker att vi inte borde sprida ”vår” kultur. Det är 

vardera 35 % av respektive grupp elever som svarade nej på denna fråga. Sen finns det 

återigen en stor skillnad i dem som svarade att de inte visste, 28 % av dem som hade minst en 

av föräldrarna födda i Sverige och 15 % av dem som hade båda föräldrarna födda utomlands.  

 

Har du minst en förälder som är född i Sverige? mot Anser du att vi borde vi sprida vårt sätt att leva till 
andra kulturer?  

 
 

 
 

    
Anser du att vi borde vi sprida vårt sätt att 

leva till andra kulturer? Total 

    ja nej vet ej ej svar   
ja Antal 28 27 22 1 78 
  % 35,9% 34,6% 28,2% 1,3% 100,0% 

Minst en förälder 
som är född i 
Sverige? 
  nej Antal 10 7 3 0 20 

    %  50,0% 35,0% 15,0% ,0% 100,0% 
Total Antal 38 34 25 1 98 
  % 38,8% 34,7% 25,5% 1,0% 100,0% 
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4.2.2 Kunskaper 
En hel del i enkäten var mer eller mindre rena kunskapsfrågor. Förhoppningen var att eleverna 

skulle kunna svara rätt på merparten av frågorna. 

 

Allmänna rösträtten i Sverige 

De många elever har svarat rätt, nämligen att rösträtten infördes mellan åren 1900 och 1925. 

Anmärkningsvärt är att mer än var tredje elev tror att den allmänna rösträtten infördes så sent 

som efter 1950. 

 

Kollar man hur de olika könen svarade ser man återigen en tydlig skillnad. Tjejerna svarar i 

mycket större utsträckning att rösträtten infördes senare än vad killarna gör. Medan det nästan 

är 60 % av killarna som svarar rätt är det inte mer än knappt 30 % av tjejerna. Å andra sidan 

är det sammanlagt nästan hälften av tjejerna som daterar införandet av rösträtten i perioden 

efter 1950, mot knappt en fjärdedel hos killarna. 

 

 Kön mot När infördes den allmänna rösträtten i Sverige? 
 

    När infördes den allmänna rösträtten i Sverige? Total 

    1900-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000   
kön kvinna Antal 11 8 14 4 37 
    % inom könet 29,7% 21,6% 37,8% 10,8% 100,0% 
  man Antal 35 11 13 2 61 
    % inom könet 57,4% 18,0% 21,3% 3,3% 100,0% 
Total Antal 46 19 27 6 98 
  I procent 46,9% 19,4% 27,6% 6,1% 100,0% 

 
Vid en korstabellering med hur mycket historia eleverna har framträder inga större skillnader i 

elevers förhållande och svar. De svarar i stort sett liknande vare sig de har haft 

historieundervisning eller inte. Man kan däremot urskilja en tydlig ökning i de antal rätta svar 

ju mer historia eleverna har haft. Skillnaden är liten mellan de elever som har haft Historia A 

eller B eller inte alls (den ligger mellan 41 % för dem som inte har haft någon historia och 50 

% för dem som har haft Historia B). De två stora avvikelserna berör återigen de som har läst 

Historia C, där ett tydligt flertal placerar införandet av rösträtten rätt (67 %). För de elever 

som inte har haft historia på gymnasiet syns det en plafonering för de mellersta svaren. De 

svarade i 27 % av fallen 1926-1950 och i 23 % av fallen 1951-1975. Detta skall jämföras med 

dem som har läst Historia A eller Historia B som svarade i vardera 17 % av svaren att 

rösträtten infördes 1926-1950 och i 32 % av svaren tiden mellan 1951-1975. Men lägger man 

dessa två svaren samman även hos de andra kategorierna, blir skillnaden återigen minimal. 
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För kategorierna de, som har haft Historia A, Historia B och de, som ej har haft historia blir 

det ungefär 50 % av svaren som svarar med årtalen 1926-1950 och 1951-1975. Historia C är 

som redan nämnt här undantaget, då dessa elever svarade på ett annorlunda sätt, samt att 

underlaget för dessa elever är för litet för ett valabelt svar. 

 

Gustav Eriksson Vasa 

Vid frågan när Gustav Vasa blev kung i Sverige svarar nästan 60 % rätt av dem som svarar, 

nämligen på 1500-talet. Spridningen till de tidigare århundradena är tämligen liten. Däremot 

svarar var fjärde elev att Gustav blev kung på 1600-talet. Detta kan tyckas rätt märkligt; 1600-

talet är ju Gustav II Adolfs århundrade, där Sverige gjorde sitt stora intåg i den internationella 

politiken genom sin inblandning i det Trettioåriga Kriget och med detta blev en stormakt. 

 
 Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? mot I vilket århundrade blir Gustav Eriksson Vasa kung? 
 

    I vilket århundrade blir Gustav Eriksson Vasa kung? Total 

    1200 1300 1400 1500 1600   
A Antal 6 3 2 40 9 60 
  %  10,0% 5,0% 3,3% 66,7% 15,0% 100,0% 
B Antal 0 0 0 5 2 7 

Hur mycket 
Historia har du haft 
på gymnasiet? 
 

  %  ,0% ,0% ,0% 71,4% 28,6% 100,0% 
  C Antal 0 0 0 3 2 5 
    %  ,0% ,0% ,0% 60,0% 40,0% 100,0% 
  ingen Antal 0 1 2 6 10 19 
    %  ,0% 5,3% 10,5% 31,6% 52,6% 100,0% 
Total Antal 6 4 4 54 23 91 
  %  6,6% 4,4% 4,4% 59,3% 25,3% 100,0% 

 

Här kan man tydligt se att historieundervisningen har satt sina spår bland eleverna. De som 

har haft historia på gymnasiet svarade i mycket mindre utsträckning att Gustav Vasa skulle ha 

levt på 1600-talet än de elever som inte har haft historia. Däremot var det främst elever som 

har haft Historia A som kryssade för de andra alternativen, det vill säga som har kryssat för de 

äldre århundradena; en intressant iakttagelse. Varför utfallet därför blev på det viset, att främst 

elever som endast har haft Historia A svarade så ofta med de tidigare århundradena, måste 

förbli obesvarat då enkäten inte har följt upp denna fråga med följdfrågor..  

 

Vid närmre betraktelse av svaren kan man inte se något samband med andra faktorer som 

född utomlands eller föräldrar som är födda utomlands. Det är bara någon enstaka elev med 

rent utländsk bakgrund som svarade just dessa tidiga århundraden. Det är små skillnader i 

antal elever som dock snabbt blir ett stort antal procent av skäl, som redan har nämnts vid 
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flera tillfällen; underlaget är för litet att i vissa fall ett enskilt svar kan påverka resultatet. Det 

skall ändå fasthållas att de elever som har rent utländsk bakgrund, i mindre utsträckning 

svarade rätt på denna fråga: 43 % av dem som hade båda föräldrar födda utomlands mot 62 % 

som hade minst en svenskfödd förälder, respektive 33 % av dem som själva var födda 

utomlands mot 63 % av de elever som var födda i Sverige.  

 

Vietnamkriget 

En annan fråga handlade om den nyare världshistorien: När slutade Vietnamkriget? Mer än 

80 % av dem som svarade, angav att kriget slutade efter andra världskriget, vilket ju är rätt. 

Eleverna verkar vara medvetna när Vietnamkriget ägde rum. Det finns inga större skillnader 

vare sig mellan könen eller mellan de som har haft historia och de som inte har. Att notera är 

att det finns en liten ökning hos tjejerna bland de fel svar – lite kraftigare för svaren att kriget 

var mellan världskrigen (18 % av tjejerna tror att Vietnamkriget var mellan världskrigen 

gentemot 10 % av killarna), men tendensen är även där tydlig att en övervägande majoritet vet 

när kriget ägde rum. Det går inte att utläsa att historieundervisning skulle ha påverkat svaren. 

I alla grupper, från dem som inte har läst någon historia alls till dem som har läst Historia C är 

fördelningen bland svaren förhållandevis lika. Skillnaderna kan anses ligga inom 

tillfälligheternas ramar. 

 Kön mot När slutade Vietnamkriget? 
 

    När slutade Vietnamkriget? Total 

    före WW1 mellan WW efter WW2 ej svar   
kön kvinna Antal 3 7 27 1 38 
    % inom könet 7,9% 18,4% 71,1% 2,6% 100,0% 
  man Antal 1 6 54 0 61 
    % inom könet 1,6% 9,8% 88,5% ,0% 100,0% 
Total Antal 4 13 81 1 99 
  % totalt 4,0% 13,1% 81,8% 1,0% 100,0% 

 

Källkritik 

För att få reda på i vilken utsträckning eleverna var medvetna om källkritik och källkritiskt 

tänkande ställdes det som nämnt ovan en lite lurig fråga.83 Detta sätt att fråga kan ha påverkat 

eleverna negativt, hur de har svarat. Utifrån sättet hur enkäten har besvarats vill jag ändå i det 

närmaste utesluta att så är fallet. De elever som befattade sig seriöst med frågan svarade på ett 

sådant sätt som gjorde det tydligt att de förstod frågan. Om sedan deras svar blev rätta är en 

annan fråga. Denna fråga skall nu utredas:  

                                                 
83 Frågan lät: Förklara kortfattat vad som menas med att vara kritisk inom historian? 
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Av alla eleverna var det 40 % som svarade helt rätt eller nästan helt rätt på denna fråga. 

22 % svarade fel och hela 38 % svarade inte alls på frågan. Jämför man svaren med hur 

mycket historia eleverna har haft visar sig en rätt märklig bild. Av dem som har haft Historia 

A är det mer än en fjärdedel som svarade fel på denna fråga, medan var tredje (36 %) svarade 

inte alls. Sammanlagt blir det 64 % som inte svarade eller som svarade fel. Däremot svarade 

de som har läst Historia B eller C i uteslutande rätt, i den mån de svarade på frågan. En 

tendens man också kan se är att de elever som inte har haft historia på gymnasiet i mycket 

mindre utsträckning svarade rätt på källkritiksfrågan. Endast 27 % svarade helt eller nästan 

helt rätt. 

 Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? mot Källkritik 
 

    kritik Total 

    rätt svar nästan rätt fel svar inget svar   
A Antal 7 17 18 24 66 
  % av Historia A 10,6% 25,8% 27,3% 36,4% 100,0% 
B Antal 2 3 0 2 7 
  % av Historia B 28,6% 42,9% ,0% 28,6% 100,0% 

Hur mycket 
Historia har 
du haft på 
gymnasiet? 

C Antal 5 0 0 1 6 
    % av Historia C 83,3% ,0% ,0% 16,7% 100,0% 
  ingen Antal 2 4 4 12 22 
    % ingen Historia 9,1% 18,2% 18,2% 54,5% 100,0% 
Total Antal 16 24 22 39 101 
  % total 15,8% 23,8% 21,8% 38,6% 100,0% 

 

Delar man upp svaren i hur tjejer och killar har svarat på denna fråga ser man att det inte finns 

några större skillnader, det är i procent nästan lika många tjejer som killar som svarade helt 

eller nästan helt rätt (40 %). Däremot är det mycket påtagligt färre elever vars båda föräldrar 

är födda utomlands som svarade rätt. Endast 20 % av dessa elever svarade i alla fall nästan 

rätt. Ingen svarade helt rätt. Nästan lika tydlig bild får man när man jämför med de elever som 

inte är födda i Sverige. Här måste det beaktas att antalet elever är för litet och en enskild elev 

väger statistiskt mycket.  

 

Antisemitism 

Inledningsvis frågades eleverna om det fanns antisemitism i Sverige. Med tanke på den just 

gångna valrörelsen med främlingsfientliga partiers relativt stora framgång, var förhoppningen 

att medvetenheten för denna tematik skulle vara förhållandevis hög och svaren för det mesta 
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rätt. Endast ett förhållandevis litet antal elever svarade rätt på denna fråga, nämligen ”nej”.84 

Knappt 40 % av eleverna svarade över huvudtaget på denna fråga. Trodde då den stora 

massan att antisemitismen inte fanns i det här landet? Genom att be eleverna i en följdfråga att 

definiera ordet antisemitism, blev det tydligt att de som inte visste hur det stod till inte heller 

visste vad ordet betydde (93 % av de elever som inte svarar om det finns antisemitism svarar 

inte heller på följdfrågan). Mer än 60 % av alla elever som svarade på enkäten vet inte vad 

ordet antisemitism betyder, det vill säga att de antingen svarade fel eller inte alls på frågan.85  

 
Vad betyder antisemitism? Mot Stämmer det att det inte finns antisemitism i Sverige? 

 
    Vad betyder antisemitism? Total 

    
Rätt 

definition 
Fel 

definition 
ej svar/vet 

ej   
Ja Antal 3 2 1 6 
  % av ja-svaren 50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 
Nej Antal 31 1 5 37 

Stämmer det att 
det inte finns 
antisemitism i 
Sverige? 

  % av nej-svaren 83,8% 2,7% 13,5% 100,0% 
  Vet ej Antal 4 0 54 58 
    % av svaren 6,9% ,0% 93,1% 100,0% 
Total Antal 38 3 60 101 
  % totalt 37,6% 3,0% 59,4% 100,0% 

 

 

Vid ett sådant svarsutfall dyker frågan upp om man kan dela upp svaren i olika kategorier, 

vem har svarat hur? Finns det en skillnad mellan könen, eller huruvida eleverna har haft 

historia eller inte? När det gäller könsfördelningen, kan man entydigt konstatera att killarna i 

dubbelt så stor utsträckning svarade rätt på frågan om det fanns antisemitism. Killarna svarade 

rätt med 47 % och tjejerna med 21 %. Fel svarade både killar och tjejer i ungefär lika stor 

utsträckning, det vill säga med ungefär 5 % av tjejerna respektive 6 % av killarna. En ännu 

större skillnad ser man när man jämför svaren mellan killarna och tjejerna i frågan där de 

skulle definiera antisemitism: endast 15 % av tjejerna svarade rätt, medan det var mer än 

hälften av alla killarna som definierade antisemitism rätt.  

 

När man ser hur svaren är jämfört med om eleverna har haft historieundervisning på 

gymnasiet eller inte, kan man se att ju mer historia de har haft, ju bättre är utfallet med att 

kunna definiera antisemitism. Det är en tydlig ökning i rätta svar, men fortfarande är 
                                                 
84 Skälet varför jag inte var förvånad, är att jag under mina praktiktillfällen med häpnad fick konstatera att 

elevernas ordförråd är rätt begränsat. I synnerhet lånord – även sådana som används i vanligt språkbruk – är 
helt okända för eleverna. 

85 Observera att jag i bedömningen av rätt definition för ordet var rätt generös. En del elever, som enligt 
statistiken svarade rätt på frågan vad antisemitism var, gjorde det endast i en vidare mening. Se inledande 
kapitel, där frågorna diskuteras. 
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majoriteten av svaren felaktiga eller blanka. Spridningen går från 32 % rätta svar av dem som 

inte har haft någon historia alls över 36 % av dem som har haft Historia A, 43 % av dem som 

har haft Historia B till 67 % av dem som har läst eller håller på att läsa Historia C. Endast för 

Historia C finns det ett klart övertag hos de rätta svaren. Även här finns återigen problemet att 

underlaget är mycket litet, att det får tas med en nypa salt. Hos alla andra grupper är det fler 

elever som har inte har svarat eller ”vet ej” än vad de sammanlagda rätta eller felaktiga svaren 

är.  

 

Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? mot Stämmer det att det inte finns antisemitism i Sverige? 

 

    
Stämmer det att det inte finns 

antisemitism i Sverige? Total 
    ja nej vet ej   

A Antal 2 25 39 66 
  % inom Historia A 3,0% 37,9% 59,1% 100,0% 
B Antal 0 3 4 7 
  % inom Historia B ,0% 42,9% 57,1% 100,0% 

Hur mycket 
Historia har du 
haft på 
gymnasiet? 

C Antal 1 4 1 6 
    % inom Historia C 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 
  ingen Antal 3 5 14 22 
    % inom ingen Historia 13,6% 22,7% 63,6% 100,0% 
Total Antal 6 37 58 101 
  % totalt 5,9% 36,6% 57,4% 100,0% 

 

Sammanfattningsvis har eleverna i Båstad bristande kunskaper om antisemitism och tjejerna i 

Båstad ligger klart under det sammanlagda genomsnittet på Båstads gymnasium och att 

undervisning i historia leder till – om än små – ökade kunskaper i alla fall när det gäller att 

veta vad antisemitism betyder. 

 

4.2.3 Syn på skolan/ämnet historia 
Eleverna frågades vilka ämnen de ansåg var viktiga för deras framtid. Svaren var 

förhållandevis spridda, de flesta ämnen förekom i svaren. För att få en mera enhetlig 

överblick sammanfattades svaren i kategorier. Man kan se att de naturvetenskapliga ämnena 

anses vara de mest viktiga för framtiden, tätt följt av de humanistiska (där historia ingår) och 

språken. I den öppna frågan om vilka ämnen som eleverna ansåg är viktigast för deras 

framtid, nämnde endast sju elever historia. Däremot var det 80 % av alla elever som svarar att 

det är ganska eller mycket viktig att ha kännedom om grundläggande historiska händelser och 

sammanhang. Det verkar vara en diskrepans i elevernas synsätt till historia. En förklaring kan 
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vara att eleverna anser att det visserligen är viktigt med historiska kunskaper men att det är 

viktigare att skolan lär ut andra kunskaper i första hand.86  

 

Om man jämför svaren hur viktig historia är med hur mycket historia eleverna har haft i 

skolan, ser man, att de elever som inte har haft historia i större omfång är mera benägna att 

tycka att historia inte alls är viktigt eller ganska oviktigt. Nästan 10 % (förvisso i siffror bara 

två elever, men ändå) av de elever som inte har haft historia på gymnasiet anser att historia 

inte alls är viktigt med historiska kunskaper, vilket kan jämföras med att ingen av de elever 

som har haft historia tycker det. Analogt ser man tydligt att elever som har haft historia på 

gymnasiet i mycket större utsträckning värderar kunskaper i historia högre än elever som inte 

har haft historia. Förvisso finns det en ökning vid ”ganska viktigt” och ”mycket viktigt” i alla 

kategorier, men utfallet är sammanlagt mycket större hos de elever som har haft historia än 

hos dem som inte har det. I runda siffror blir det att 82 % av dem som hade Historia A, 85 % 

av dem som hade Historia B, till och med alla (100 %) av dem som hade läst Historia C 

tycker att historia är ganska eller mycket viktigt, jämfört med 68 % av dem som inte har haft 

någon historia alls.  

 
Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? mot Är det viktigt med kännedom om grundläggande 

historiska händelser och sammanhang? 
 

    

Är det viktigt med kännedom om 
grundläggande historiska händelser och 

sammanhang? Total 

    ej viktigt 
ganska 
oviktigt 

ganska 
viktigt 

mycket 
viktigt   

A Antal 0 12 39 15 66 
  % inom Historia A ,0% 18,2% 59,1% 22,7% 100,0% 
B Antal 0 1 5 1 7 

Hur mycket 
Historia har du 
haft på 
gymnasiet? 
    % inom Historia B ,0% 14,3% 71,4% 14,3% 100,0% 
  C Antal  0 0 3 3 6 
    % inom Historia C ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
  ingen Antal  2 5 9 6 22 
    % inom ingen Historia 9,1% 22,7% 40,9% 27,3% 100,0% 
Total Antal 2 18 56 25 101 
  % totalt 2,0% 17,8% 55,4% 24,8% 100,0% 

 

Ett ytterligare motsägelsefullt svar gav enkätens svarsresultat när eleverna tillfrågades om de 

skulle ha en nytta av dessa historiska kunskaper privat med kompisarna eller i deras framtida 

arbetsliv. Merparten (50 %) av eleverna svarade på båda frågorna att de trodde att deras 

kunskaper inom historia bara kommer att ha ganska liten nytta i deras framtida liv. Till och 

                                                 
86 Jmfr. sid. 36f. 
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med 20 % av eleverna anser att de endast kommer att ha liten nytta av deras 

historiekunskaper. Jag hittar ingen bra förklaring för detta svar. Även om man jämför 

resultaten med varandra, kommer man inte till något entydigt svar. 61 % av de elever som 

anser att det är viktigt med grundläggande historiska kunskaper anser samtidigt att de har 

”ganska lite” nytta av denna kunskap. Hur detta kan komma sig får förbli obesvarat i detta 

arbete. Enkätens svar ger inga svar på denna diskrepans mellan de olika svar och synen 

eleverna har. 

 

Ser man till elevernas bakgrund skiljer sig svaren beroende på om eleverna har båda 

föräldrarna födda utrikes eller om minst en av deras föräldrar är född i Sverige. Elever till rent 

utlandsfödda föräldrar svarar nästan genomgående att historia är i någon mån viktig. Elever 

som har minst en förälder som är född i Sverige svarar inte riktigt lika tydligt. 

 
Någon förälder född i Sverige mot Är det viktigt med kännedom om grundläggande historiska händelser 
och sammanhang? 
 

    
Är det viktigt med kännedom om grundläggande 

historiska händelser och sammanhang? Total 

    ej viktigt 
ganska 
oviktigt 

ganska 
viktigt 

mycket 
viktigt   

ja Antal 2 16 41 20 79 
  % av ja-svaren 2,5% 20,3% 51,9% 25,3% 100,0% 

Minst en 
förälder född i 
Sverige. nej Antal 0 1 15 4 20 
    % av nej-svaren ,0% 5,0% 75,0% 20,0% 100,0% 
Total Antal 2 17 56 24 99 
  % totalt 2,0% 17,2% 56,6% 24,2% 100,0% 

 
 

Frågan får tillåtas om det är möjligt att elever med utlandsfödda föräldrar genom sin bakgrund 

har ett annan  förhållningssätt gentemot historia, att de genom att ha kommit i kontakt med 

andra kulturer vet om betydelsen av att veta något om det förflutna. 
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5 Jämförelse mellan NU03 och föreliggande enkät 
Inledningsvis en kort jämförelse av den sociala strukturen av dessa två undersökningar: Det 

bor färre människor med utländsk bakgrund i Båstad (9,1 %) än i resten av landet som helhet 

(16,7 %) och genomsnittsinkomsten lär också ligga över den genomsnittliga i Sverige utifrån 

utbildningsnivån av befolkningen som ligger för år 2005 på 27,9 % i Båstad jämfört med  

13,6 % för hela Sverige samma år.87 Denna bakgrundsinformation bör man ha i åtanke när 

man sedan jämför och analyserar resultaten. 

 

5.1 Värdegrunder 
Mänskliga rättigheter 

Det är svårt att dra några direkta jämförelser mellan NU03 och enkäten, då i NU03 elevernas 

inställning inte redovisas i en större utsträckning när det gäller värdegrunder. Vad man ändå 

kan säga är att det i NU03 finns ett stort antal elever som inte tycker att alla människor ska ha 

lika värde genom att de förespråkar en strängare invandrarpolitik och är för dödsstraff. I 

enkäten kan man hitta samma tendenser när det gäller invandringen. I enkäten är det 20 % av 

eleverna som anser att det finns för många invandrare i Sverige. Ett tydligt svar får man från 

enkäten när det gäller mänskliga rättigheter. Där är det 90 % av eleverna som anser att alla 

människor borde ha samma rättigheter. I NU03 finns det helt annorlunda tendenser. I NU03 

var det mer än hälften av alla elever som ansåg att rättigheterna skulle kunna inskränkas för 

brottslingar och extremister av olika slag. Det finns alltså en tydlig skillnad mellan de två 

undersökningarna. Förvisso gäller svaret endast för en specifik fråga, men tendensen är klar 

för lika rättigheter för alla på gymnasieskolan jämfört med grundskolan. Man kan dessutom se 

en tydligt större acceptans för alla människors lika värde med den ökade grad historia 

eleverna har haft på gymnasiet. Men att dra slutsatsen att det endast skulle bero på just 

historieundervisningen är förhastad. Den ökade insikten om människors lika värde kan också 

bero på att eleverna genom sin ökade ålder och därmed allmänna bildning har ändrat på sin 

inställning.  

 

Demokrati i undervisningen 

När vi sammanfattar svaren ur NU03 och enkäten angående demokrati kan vi konstatera att 

resultaten är nästan identiska. Såväl i Båstads gymnasium som i genomsnitt för hela riket i 

                                                 
87 http://www.scb.se under rubrikerna Kommundatabas och Befolkningsstatistik (2006-12-25) 
 Skiljelinjen för hög utbildning är om det föreligger en flerårig högskoleutbildning. 
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grundskolan tycker omkring 70 % av eleverna att det är ganska eller mycket viktigt att 

undervisningen handlar om demokrati och att den är demokratisk. Vid en uppdelning av 

svaren i enkäten efter hur mycket historia eleverna har haft ser man, att det inte förekommer 

stora förskjutningar mellan de två paren ej viktigt/ganska oviktigt och ganska viktigt/mycket 

viktigt. De ligger inom samma ram som redan NU03 har gett, oavsett om eleverna har haft 

historia eller inte. Svaren för Historia B och C eleverna kan inte väga lika tungt i detta 

sammanhang som för de andra kategorierna, handlar det sig om endast enstaka elever som har 

svarat. Risken att utfallet kan ha påverkats av slumpen är för stor. Det är helt enkelt inte 

statistiskt säkert. Men ändå verkar resultatet visa att undervisning i historia inte påverkar 

elevernas inställning gentemot historia som viktigt ämne nämnvärt. 

 

Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? mot Viktigt med demokrati i historieundervisningen? 
 

    
Viktigt med demokrati i 
historieundervisningen? Total 

    ej viktigt 
ganska 
oviktigt 

ganska 
viktigt 

mycket 
viktigt   

A Antal 7 13 37 8 65 
  % inom Historia A 10,8% 20,0% 56,9% 12,3% 100,0% 
B Antal 0 1 2 4 7 

Hur mycket 
Historia har du 
haft på 
gymnasiet? 

  % inom Historia B ,0% 14,3% 28,6% 57,1% 100,0% 
  C Antal 1 0 3 2 6 
    % inom Historia C 16,7% ,0% 50,0% 33,3% 100,0% 
  ingen Antal 2 5 11 4 22 
    % igen Historia 9,1% 22,7% 50,0% 18,2% 100,0% 
Total Antal 10 19 53 18 100 
  % totalt 10,0% 19,0% 53,0% 18,0% 100,0% 

 

 

Värdegrunder i allmänhet 

NU03 håller fast att grundskoleelevernas attityder och inställningar gentemot andra inte är 

utpräglad. Eleverna fokuserar främst på sig själva och visar dålig inlevelseförmåga och 

helhetssyn. Enkäten visar en liknande bild. Det finns en inställning bland en del elever som 

visar att de inte anser sig ha med andras öden att göra. De ställer sig exempelvis allmänt 

skeptiska till invandring eller anser att människor som har det svårt får skylla sig själva.  



Thomas Krecl sida 52 
Historia på gymnasiet 

Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? mot Anser du att det är ens eget fel om man har det dåligt 

ställt? 

 

    
Anser du att det är ens eget fel om man 

har det dåligt ställt? Total 

    ja nej vet ej ej svar   
A Antal 13 35 16 1 65 
  % inom Historia A 20,0% 53,8% 24,6% 1,5% 100,0% 
B Antal 0 5 2 0 7 
  % inom Historia B ,0% 71,4% 28,6% ,0% 100,0% 

Hur mycket 
Historia har du 
haft på 
gymnasiet? 
  

C Antal 2 3 1 0 6 
    % inom Historia C 33,3% 50,0% 16,7% ,0% 100,0% 
  ingen Antal 8 10 4 0 22 
    % ingen Historia 36,4% 45,5% 18,2% ,0% 100,0% 
Total Antal 23 53 23 1 100 
  % total 23,0% 53,0% 23,0% 1,0% 100,0% 

 
 
Det är svårt att se ett mönster i svaren om man utgår ifrån hur mycket historia de har haft. Det 

är en anmärkningsvärd ökning bland elever som har haft Historia C som svarar att det är 

människors eget fel om de har det svår. Men ändå går det att konstatera att elever som har haft 

historia på gymnasiet är i tendens lite mera benägna att förneka detta väldigt generaliserande 

utlåtande.  

 

Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? mot Anser du att det finns för många invandrare i 
Sverige? 
 

    
Anser du att det finns för många 

invandrare i Sverige? Total 

    ja nej vet ej ej svar   
A Antal 17 29 18 2 66 
  % inom Historia A 25,8% 43,9% 27,3% 3,0% 100,0% 
B Antal 2 5 0 0 7 

Hur mycket 
Historia har du 
haft på 
gymnasiet? 

  % inom Historia B 28,6% 71,4% ,0% ,0% 100,0% 
  C Antal 0 5 1 0 6 
    % inom Historia C ,0% 83,3% 16,7% ,0% 100,0% 
  ingen Antal 10 11 1 0 22 
    % ingen Historia 45,5% 50,0% 4,5% ,0% 100,0% 
Total Antal 29 50 20 2 101 
  % total  28,7% 49,5% 19,8% 2,0% 100,0% 

 

När man däremot tittar på siffrorna som bildas vid en jämförelse om det finns för många 

invandrare i Sverige med elevernas undervisning ser man tydligt att de elever som har haft 

historia på gymnasiet svarar positiv till invandring. Även om det även här inte går att läsa ut 

ett entydigt mönster på grund av delvis knappt underlag går det att läsa ut en viss 

grundtendens till en större acceptans till invandring bland elever som har haft historia. Det 
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skall tilläggas att av de 20 elever som svarade att de inte visste, var det 16 som inte heller 

kommenterade det. Av de resterande var det var sin två elever som svarade för, respektive 

mot invandringen. 

 

Slutligen är det viktigt – och intressant – att fasthålla, att en hel del elever, som anger att de 

tycker att det finns för många invandrare i Sverige ger en förklaring som motsäger deras svar. 

De svarar till exempel att Sverige måste vara ett öppet land för invandrare, i synnerhet 

flyktingar, eller att den svenska integrationspolitiken har misslyckats. Naturligtvis skall det 

tilläggas att det finns kommentarer som riktar sig mot att människor från andra kulturer, från 

andra länder inte hade någonting här att göra. Vad detta konkret betyder i ett större 

sammanhang kommer att diskuteras längre ner. 

 

I anslutning till NU03:s kommentarer angående grundskoleelevers brist på empati ser man att 

gymnasieelever verkar vara mera medvetna om sin omvärld och att de har en större tolerans 

gentemot andra, vare sig de har det svårt eller att de kommer hit från utlandet. Kursplanernas 

mål uppfylls således i alla fall bättre på gymnasiet än på grundskolan.  

 

5.2 Kunskaper 
Allmänna rösträtten i Sverige 

Vid frågan när den allmänna rösträtten infördes i Sverige, kan vi se en slående parallell 

mellan NU03 och den föreliggande enkäten. I båda undersökningarna är det omkring 66 % av 

eleverna som svarar att rösträtten infördes under den första hälften av 1900-talet. Även när det 

gäller könsfördelningen är svaren i undersökningarna förvånansvärt lika: i båda fallen svarar 

fler tjejer att rösträtten har införts efter 1950. NU03 ställer frågan om tjejer i större omfång 

svarar att rösträtten infördes senare på grund av att de tycker att samhället fortfarande är 

orättvist och att det därför inte kan vara så länge sedan som också rösträtten har införts.88  

 

                                                 
88 Berggren/Johansson, s.48.  
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Jämför man könsfördelningen NU03 med enkäten blir det tydligt att skillnaden mellan könen 

är större i enkäten än i NU03.89 Som grafen på sidan 25 ovan visar, följer killar och tjejer 

varandra någorlunda i svaren i NU03 med undantag för alternativet 1951-1975, där vi har 

synligt fler tjejer. I enkäten finns det denna tydlighet också för det tidsspannet men mycket 

mera slående är det procentuella övertag killarna har för svarsalternativet 1900-1925. Det går 

inte att hitta någon förklaring utifrån enkäten varför det är på det viset, om det finns en 

särskild anledning eller om det bara är den utjämning som måste ta vägen någonstans för de 

färre svaren i kategorin 1951-1975. Som helhet är det att konstatera att eleverna i Båstads 

gymnasium svarade till en stor del rätt på denna fråga precis som grundskoleeleverna gjorde i 

NU03. Det går inte att se att vidare undervisning i historia skulle ha lett till en större kunskap 

i denna fråga.  

 

Gustav Eriksson Vasa 

I denna fråga hittar vi en större skillnad mellan de två undersökningarna. I NU03 är utfallet 

rätta svar betydligt lägre, 49 % mot nästan 60 % av dem som har svarat i Båstad. Även 

spridningen i de andra svarsalternativen ter sig annorlunda i NU03 än i enkäten. I NU03 är 

tendensen att eleverna daterar Gustav Vasa äldre än vad han är. I enkäten är det förhållandevis 

få som daterar honom före sin tid. Däremot är det endast ungefär 15 % av eleverna i NU03 

som svarar att Gustav Vasa agerade under 1600-talet, gentemot 25 % i enkäten. Vid 
                                                 
89 Observera att grafen för NU03 (sid. 25) visar hur många elever har svarat på de olika alternativen, medan 

siffrorna för enkäten visar fördelningen svaren i procent. Skälet till denna skillnad är att det är betydligt färre 
tjejer som har svarat på enkäten än killar och att absoluta siffror skulle vara missvisande. Se tabellen ovan för 
de exakta värdena bakom procenten. 
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uppdelningen i hur mycket historia eleverna har haft på gymnasiet ser man tydligt en tendens 

att elever som har haft historia placerar Gustav Vasa betydligt bättre i tid än de elever som 

inte har haft historia på gymnasiet. När man delar in eleverna efter hur mycket historia de har 

haft blir svaren ännu bättre. Trots att siffrorna knappast kan betraktas som statistiskt säkra, 

(det är fortfarande för få elever som har läst Historia B respektive C) går det att se att 

spridningen blir mindre allt eftersom elevernas ökade antal kurser i historia. Just för att 

siffrorna är såpass tydiga och det handlar om ett typiskt historiskt område, kan man till en stor 

sannolikhet utgå ifrån att denna ökade undervisning i historia har lett till ett synligt resultat: 

eleverna har större kunskaper i Svensk historia i allmänhet och om Gustav Vasa i synnerhet. 

 

Vietnamkriget 

Vid frågan när Vietnamkriget slutade finner vi en skillnad i resultaten mellan NU03 och 

enkäten. Det är betydligt fler elever i Båstad som svarade rätt på denna fråga gentemot NU03. 

I Båstad är det mer än 80 % som svarade rätt mot 62 % i NU03. Vi har även olika mönster i 

svaren: i NU03 svarade tjejerna i mycket större utsträckning fel än killarna. I Båstad var 

skillnaden inte lika stor mellan könen. Men även i Båstad svarade tjejerna mindre ofta rätt (71 

%) gentemot killarna (89 %). För NU03 är siffrorna för de rätta svaren 50 % för tjejerna och 

75 % för killarna. Delar man upp svaren efter hur mycket historia eleverna har haft, får det en 

mera nyanserad bild, en bild som man kanske inte hade väntat sig heller. De eleverna som har 

haft Historia B eller C svarar i en mycket hög grad rätt och lik varandra sinsemellan; de elever 

som inte har haft någon historia på gymnasiet och de elever som har haft Historia A på 

gymnasiet svarar å sin sida också väldigt lika varandra, med en lite större felkvot. Det är för 

dessa två kategorier nästan vardera 20 % som gissade ett tidigare slut för kriget, det vill säga 

in på mellankrigstiden eller före första världskriget. 

 
 Hur mycket Historia har du haft på gymnasiet? Mot När slutade Vietnamkriget? 
 

    När slutade Vietnamkriget? Total 

    före WW1 mellan WW efter WW2 ej svar   
A Antal 3 9 52 1 65 
  % inom Historia A 4,6% 13,8% 80,0% 1,5% 100,0% 
B Antal 0 0 7 0 7 

Hur mycket 
Historia har 
du haft på 
gymnasiet? 

  % inom Historia B  ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 
  C Antal 0 1 5 0 6 
    % inom Historia C ,0% 16,7% 83,3% ,0% 100,0% 
  ingen Antal 1 3 17 0 21 
    % ingen Historia 4,8% 14,3% 81,0% ,0% 100,0% 
Total Antal 4 13 81 1 99 
  % total 4,0% 13,1% 81,8% 1,0% 100,0% 
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Källkritik 

Eftersom – som redan konstaterat inledningsvis – föregångssätten i de två undersökningarna 

är helt olika, är det inte meningsfullt att gå närmare in på en jämförelse angående källkritiken. 

Sammanfattningsvis kan man säga att källkritik är något som eleverna i grundskolan kunde 

använda när de ombads att använda det. Eleverna på gymnasiet tänkte nästan till hälften på 

just källkritik på frågan de fick. Den positiva syn som NU03 ger uttryck för i samband med 

elevernas förståelse för källkritik kan enkäten inte till fullo bekräfta. Antalet svar som har 

med källkritik att göra hade då behövt vara större. Det går att se en tydlig skiljelinje i enkäten 

mellan de elever som har haft Historia B eller C på gymnasiet och de elever som inte har haft 

historia alls på gymnasiet eller endast en kurs: De elever som har haft flera kurser i historia 

svarade i mycket större utsträckning rätt än de andra eleverna. Utifrån detta går det att dra 

slutsatsen att undervisning i vill mån spelar en roll när (och om) eleverna lär sig att tänka 

kritiskt i alla lägen.  

 

5.3 Syn på skolan/ämnet historia 
Såsom i NU03 för grundskolan ter sig svaren lika i enkäten när frågan dyker upp om de olika 

ämnenas viktighet. Det är naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk som dominerar i 

betydelse. En vidare mycket tydlig likhet i undersökningarna är att i båda fallen tycker 

eleverna till 80 % (enkäten) respektive 81 % (NU03) att det är viktigt med kunskaper i 

historia och att kunna historiska sammanhang. Även i NU03 ser man vissa motsägelsefulla 

tendenser, som man också gör i enkäten. I NU03 påpekas det att det är mycket viktig med 

kunskaper i historia och att 75 % tyckte om ämnet. Dessa siffror kan jämföras, även om 

jämförelsen haltar litet grand, med att i enkäten svarade 61 % av eleverna att det var viktig 

med sådana kunskaper men att det inte gjorde någon större nytta för elevernas framtid. Å 

andra sidan är det endast någon enstaka elev som nämner historia som viktigt ämne när frågan 

är öppen formulerad och inte kan ses i direkt sammanhang med ämnet historia. Det var 8 av 

100 elever som svarade på den frågan att historia var viktigt. Det är en diskrepans och det tåls 

att ifrågasätta elevernas inre övertygelse över att historia är ett viktigt ämne för dem.  
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6 Diskussion 
När det gäller värdegrunderna är det svårt att dra några generella slutsatser för hela 

undersökningen. Det är viktigt att uppmärksamma att eleverna har väldigt olika åsikter 

beroende på frågan. Det går inte alltid att se några tydliga samband i hur eleverna svarar. Det 

är uppenbart att ämnesområdena är för olika för att det skulle kunna bli en enhetlig utveckling 

för eleverna från grundskolan till gymnasiet.  

 

Angående mänskliga rättigheter och värdegrunder kan man knappt se ett tydligt mönster inom 

själva enkäten. Svaren är för olika i de enskilda frågorna. Elever som exempelvis svarar 

avvisande i enkäten i den ena frågan svarar kanske positivt i en annan fråga eller har igen 

åsikt. Detta verkar motsägelsefullt: hur kan eleverna hävda försvara alla människors lika 

värde och rättigheter och samtidigt påstå (tillspetsat formulerat) att bara vissa människor får 

lov att bo i Sverige? Som nämnt ovan anger en hel del elever som uttryckte att det fanns för 

många invandrare förklaringar som motsäger deras svar, just att det är integrationspolitikens 

fel att det finna för många invandra och inte själva invandrarna och så vidare. Detta var ett 

utslag som jag inte väntade mig. Men det visar å andra sidan också hur lätt det är att fuska 

med statistik och undersökningar. Ställer man endast raka, till synes enkla frågor kan man få 

tvetydiga svar, svar som den svarande egentligen inte menar, som i föreliggande fall med 

invandringen. Detta lilla exempel visar hur onyanserat utfallet kan bli, tar man inte hänsyn till 

de bakomliggande tankarna.  

 

Jämför man elevernas inställning just angående mänskliga rättigheter och värdegrunder i 

allmänhet i NU03 och i enkäten kan man konstatera att eleverna över lag har en mycket 

öppnare inställning gentemot sin omvärld. Att påstå att det endast beror på att de har haft – i 

alla fall några av dem – mer historia sedan grundskolan skulle vara en ofullständig och 

vilseledande slutsats. Eleverna har blivit äldre, hunnit göra nya erfarenheter och därigenom 

fått andra insikter. De har helt enkelt mognat. Men att helt utesluta historians betydelse skulle 

gripa för kort också. Siffrorna i enkäten visar ändå rätt tydligt att elever som har haft mer 

historia i skolan har ett öppnare sinne, en större förståelse gentemot sin omvärld. I de flesta 

fall är svaren mellan dem som har haft historia i ett år (Historia A) och dem som inte har haft 

någon historia alls på gymnasiet förvånansvärt likna. Det är inte förrän när man inkluderar de 

elever som har läst Historia B eller C som man kan urskilja större olikheter. En möjlig slutsats 

kan med andra ord vara att undervisning i historia kan förändra elevers värderingar åt ett mera 
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accepterande håll, eller åtminstone hjälpa till med denna förändring, men det krävs då mer än 

bara grundkursen, det vill säga Historia A utan att det behövs Historia B och C för att ändra 

elevernas förhållningssätt. 

 

I motsats till dessa resultat sker det inga större förändringar till synen om demokrati. Där 

svarar eleverna på en konstant hög nivå att de anser att det är viktigt med demokrati, både i 

NU03 och i enkäten. På sätt och vis kan man säga att den svenska skolan och det svenska 

samhället har lyckats med att förmedla den grundläggande, bakomliggande tanken av vårt 

samhälle. 

 

Anmärkningsvärt i de svar eleverna gav i enkäten är att det finns ett stort antal elever som inte 

vill ta ställning. Har de inte förstått frågan eller hittar inget svarsalternativ som passar? Eller 

kan det vara så att de helt enkelt verkligen inte vet, att de inte är insatta i ämnet? Det är en 

fråga som måste förbli obesvarat och som bör undersökas vidare. Är det så att de har så liten 

aning om materian att de inte kan svara vet, anser jag att skolan inte uppfyller sina krav 

gentemot eleverna att förbereda dem till vuxenlivet. Det bör inte vara att dagens 

gymnasieelever inte vet vad som händer runt omkring dem i samhället. 

 

Går man över och ser till de faktiska kunskaperna eleverna har kan man säga att eleverna har 

rätt varierande kunskaper inom historia som ämnesområde. Vissa frågor besvarade eleverna 

på ett undermåligt sätt, andra frågor svarade de i allmänhet bra på. 

 

I synnerhet frågorna om antisemitismen föll förvånansvärt dåligt ut. Det var bara 40 % av 

eleverna som ens visste vad ordet betydde. Jag värderar dessa 40 % som ett litet antal, med 

tanke på hur allmänt vedertaget detta begrepp är. Här är det verkligen frågan hur det kommer 

sig att svenska gymnasieelever i så liten utsträckning vet vad antisemitism betyder inte minst 

med tanke på hur ofta ordet förekommer i dagligt tal och med tanke på ordets historia under 

andra världskriget. Andra världskriget med dess orsaker och följder tar mycket utrymme i 

nutidshistorian och för den delen i den svenska skolan, dessutom refereras gärna till just 

denna i tid i samband med många av dagens konflikter. Bortsett från andra ämnen som till 

exempel samhälle och religion, där man också skulle kunna diskutera denna problematik, ser 

jag främst historia som elevernas källa för att kunna få del av sådan kunskap. Att de inte får 

den måste därför anses vara en brist i deras historieundervisning. Däremot skall det inte vara 

sagt att det är de enskilda lärarnas eller den enskilda skolans fel. Jag vill mera se det som ett 
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överordnande problem, att finns så lite utrymme för historia i de svenska skolorna. Ämnet 

historia dyker upp inte förrän på gymnasiet och då bara för en del av eleverna. I grundskolan 

ingår historia i samhällskunskapen tillsammans med många andra ämnen, måste slåss om tid 

och uppmärksamhet med dessa andra ämnen. För lärarna gäller det att göra ett så gott urval 

som möjligt av det som skall behandlas och på den korta tid som de har till förfogandet 

förmedla så mycket som möjligt utan att kvalitén skall försämras. Det borde med andra ord 

inte vara förvånande att en sådan liten detalj som antisemitism faller mellan bänkarna. I vilket 

fall som helst är det nästan 50 % av killarna och mer än 75 % av tjejerna som inte vet vad 

antisemitism betyder, vilket jag tycker är absolut för mycket. Med tanke på debatten idag om 

invandring och de olika religionerna som inte kommer överens med varandra hade en större 

förståelse av till exempel antisemitism kanske kunnat bidra till även en större förståelse 

mellan människorna med olika bakgrunder. 

 

Analyserar man sedan hur det ser ut med de enskilda sakkunskaperna, får man även här en 

förhållandevis heterogen bild av situationen, både gentemot NU03 och också enkäten 

inbördes. Lika överraskande kan svaren om den allmänna rösträtten tyckas. Med tanke på att 

denna fråga uppmärksammas regelbundet, i synnerhet nu i år 2006 när man firade 85 år 

allmän rösträtt, är det förvånande att inte fler elever svarade rätt. Förvisso kan det tyckas 

länge sedan debatten om själva rösträtten, i synnerhet kvinnors rätt att rösta ägde rum, men 

frågan om demokrati och rösträtt är fortfarande aktuell. Till elevernas försvar skall det genast 

tilläggas att en stor majoritet svarade helt rätt eller nästan rätt på frågan när denna allmänna 

rösträtt infördes: 46 % svarade helt rätt och 19 % tog bara fel på en tidsperiod. För att följa 

NU03s resonemang, kan båda dessa svar anses vara rätta. Det första valet med den allmänna 

rösträtten ägde rum 1921, bara 5 år från nästa brytpunkt på enkäten (1925/1926). Författarna 

till NU03 anser att det är en kort tidsperiod varför många elever kan ta fel, blanda ihop 

siffrorna, och därför svarade fel. För att få en parallellitet till NU03 kommer även här dessa 

två svarsalternativ att slås samman med följden att 64 % av alla elever i Båstad svarade rätt 

enligt denna avgränsning. Om man däremot vänder på resonemanget betyder det att nästan 

var tredje elev gissar helt fel, nämligen efter 1950. Det måste ändå konstateras att dessa elever 

inte har denna djupare förståelse i de historiska perspektiv, som man hade kunnat förvänta sig 

när man utgår ifrån läroplanerna. Världen och i synnerhet Europa ser helt annorlunda ut efter 

1950 än innan och att gissa fel i en sådan fråga visar att sammanhangen i utvecklingen saknas. 

Lite förvånande är att undervisning i historia inte ger ett större utslag i statistiken. Det är de 

som har läst Historia C som utmärker sig genom procentuellt flest korrekta svar. Men, som 
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redan nämnt vid flera tillfällen, är antalet elever som har Historia C för litet för att kunna ge 

säker och tillförlitlig statistik. Däremot syns det tydligt att utländskt påbrå påverkar 

svarsutfallet. Är eleverna födda utrikes eller har de båda föräldrar födda utomlands, har de i 

båda fall oftare svarat fel. 

 

En annan observation som kan göras när man jämför NU03 med enkäten, är att 

svarsfrekvensen för de rätta svaren, enligt ovanstående definition, är nästan lika, till och med 

lite högre för NU03. Där var det 66 % av eleverna som hade svarat att den allmänna rösträtten 

infördes före 1950. I detta fall – till skillnad till resonemanget angående värdegrunderna – kan 

man inte prata om en ökad insikt eller kunskap beroende på åldern på gymnasiet. Häl kan man 

säga att kunskapsnivån inte ökar med den undervisning eleverna får i gymnasiet. Eller positivt 

formulerat: eleverna kommer väl ihåg det de lärt sig i grundskolan. Den procentuella 

skillnaden av 2 % mellan 64 % för enkäten och 66 % för NU03 kan anses vara försumbar och 

en produkt av tillfälligheter. I enkäten motsvarar den 3 elever. Delar man däremot upp de två 

svarsalternativen igen (1900-1924, 1925-1950) förskjuter sig siffrorna till gymnasieelevernas 

fördel. Andelen helt korrekta svar är synligt högre än i grundskolan. Men återigen, även här 

existerar ingen markant skillnad mellan de elever som har haft Historia A och de elever som 

inte har haft någon historia allt i gymnasiet. Lika parallellt svarar de elever som har läst 

Historia B eller C i tydligt större utsträckning helt rätt på denna fråga. Vi har en större 

förståelse och större kunskaper bland de elever som har haft mer historia. Slutsatsen blir att 

det inte gör en större skillnad om eleverna har haft Historia A eller inte, men att en skillnad 

blir synlig när eleverna har haft Historia utöver Historia A-kursen.  

 

Tittar man dessutom på svaren som eleverna gav angående slutet på Vietnamkriget, slås man 

av det stora antalet rätta svar. Här är eleverna lite mer insatta i materian. Jämfört med 

resultaten från NU03 ser man också att det räder en ökad kunskap bland gymnasieelever inom 

detta område. En skillnad på 20 % i rätta svar talar sitt tydliga språk. Fortsätter man analysen 

med att se på hur svaren föll angående Gustav Vasa blir det uppenbart att gymnasieelever 

även här har vidare kunskaper än grundskoleelever. Man kan alltså inte rakt av säga att de inte 

har förstått eller att de inte kan sin historia och dess sammanhang, men uppenbarligen finns 

det vita fläckar i denna kunskap, som kräver mer än bara en Historia A-kurs för att fylla.  

 

Går det att se ett mönster hur eleverna svarar på de olika frågorna? Att jämföra svaren från två 

olika frågor kan visa hur elevernas kunskaper är i ett större perspektiv. Svarade de elever som 
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svarade rätt på den ena frågan också rätt på den andra frågan? Genom dessa stickprov (vilket 

dessa två jämförelser utgör) vill jag försöka att få en övergripande bild över elevernas 

kunskaper i historia. Därför blir det frågor där eleverna har visat olika goda kunskaper och 

frågor som antingen just har med varandra att göra (svensk historia: rösträtt med Gustav 

Vasa) eller inte (rösträtt med Vietnamkriget).  

 

Jämför man hur eleverna svarade om Gustav Vasa och införandet av den allmänna rösträtten i 

Sverige går det i grova drag att se ett mönster. De elever som svarade rätt i rösträttsfrågan 

svarade i mycket stor utsträckning också rätt på Gustav Vasa, hela 65 %. De elever som 

däremot svarade fel på rösträttsfrågan svarade i mycket mindre omfattning rätt på Gustav 

Vasa, i vilket århundrade han levde. Att de elever som svarade 1976-2000 på rösträtten 

svarade i så stort omfång rätt på Gustav Vasa kan inte förklaras. Det är för få elever för att på 

ett seriöst sätt dra några slutsatser. 

 

 När infördes den allmänna rösträtten i Sverige? mot I vilket århundrade blir Gustav Eriksson Vasa kung? 
 

    I vilket århundrade blir Gustav Eriksson Vasa kung? Total 

    ej svar 1200 1300 1400 1500 1600   
1900-1925 Antal 6 1 1 2 30 6 46 
  % inom 

1900-1925 
13,0% 2,2% 2,2% 4,3% 65,2% 13,0% 100,0% 

1926-1950 Antal 1 2 1 1 7 7 19 
  % inom 

1926-1950 
5,3% 10,5% 5,3% 5,3% 36,8% 36,8% 100,0% 

När 
infördes 
den 
allmänna 
rösträtten i 
Sverige? 

1951-1975 Antal 3 3 2 1 11 7 27 
    % inom 

1951-1975 
11,1% 11,1% 7,4% 3,7% 40,7% 25,9% 100,0% 

  1976-2000 Antal 0 0 0 0 4 2 6 
    % inom 

1976-2000 
,0% ,0% ,0% ,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

Total Antal 10 6 4 4 52 22 98 
  % totalt 10,2% 6,1% 4,1% 4,1% 53,1% 22,4% 100,0% 

 

 

Jämför man två olika ämnesområden, i detta fall rösträtten och Vietnamkriget, är mönstret 

inte alls lika tydligt. Det är ett stort antal elever som svarar rätt på Vietnamkrigets slut, oavsett 

hur de svarade på införandet av den allmänna rösträtten. Det verkar om kunskaperna om 

historian som inte ligger så långt bakåt i tid är större än om den lite äldre historian. Just 

Vietnamkriget verkar vara ett ämnesområde där kunskaperna är stora genom hela 

elevgruppen, som redogjort för ovan fanns det inte heller några större skillnader i svaren vare 

sig eleverna har haft mycket historia på gymnasiet eller inte. Det finns inget samband mellan 
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dessa två frågor. Det borde inte vara förvånansvärt, handlar det om två helt olika frågor. Men 

man hade ändå kunnat vänta sig en större skillnad just när det gäller fördelningen av de rätta 

svaren, att de elever som svarade rätt på den ena frågan också skulle svara rätt i större 

utsträckning på den andra frågan.  

 
När infördes den allmänna rösträtten i Sverige? mot När slutade Vietnamkriget? 

 

    När slutade Vietnamkriget? Total 

    före WW1 mellan WW efter WW2   
1900-1925 Antal 1 4 41 46 
  % inom 1900-1925 2,2% 8,7% 89,1% 100,0% 
1926-1950 Antal 1 3 14 18 

När infördes 
den allmänna 
rösträtten i 
Sverige? 

  % inom 1926-1950 5,6% 16,7% 77,8% 100,0% 
  1951-1975 Antal 2 5 19 26 
    % inom 1951-1975 7,7% 19,2% 73,1% 100,0% 
  1976-2000 Antal 0 1 5 6 
    % inom 1976-2000 ,0% 16,7% 83,3% 100,0% 
Total Antal 4 13 79 96 
  % Totalt 4,2% 13,5% 82,3% 100,0% 

 

 

Drar man däremot till de siffror som nämndes ovan kvarstår det faktum att de elever som har 

haft mer undervisning i historia i gymnasiet har större kunskaper. Att de elever som har haft 

Historia B eller C svarade rätt i större omfång skulle kunna betyda genom en fördjupning i 

historia fick eleverna också en djupare kunskap om vissa historiska händelser. Det ser man 

tydligt när elever som har haft Historia A svarar liknande som elever som inte har haft någon 

historia alls på gymnasiet medan elever som har haft Historia B eller C svarar å sin sida på ett 

annorlunda sätt.  

 

Diskussionen om källkritik måste förbli en analys av de olika undersökningsmetoderna, av de 

olika vinklingar som enkäten respektive NU03 har. I NU03 har det gjorts en ingående 

undersökning om hur själva förmågan att granska en text kritiskt är hos eleverna. Däremot 

saknar jag en utvärdering om själva insikten och medvetenheten hos eleverna. Jag anser att de 

egentligen borde komma på själva att de borde granska en källa kritiskt och inte endast “på 

kommando” som skett i NU03. Förvisso är det intressant att få reda på huruvida eleverna 

behärskar källkritikens redskap, men saknar eleverna insikten hjälper inte de bästa 

kunskaperna. Det material som NU03 presenterar visar att spridningen i kunskaperna om 

källkritik är förhållandevis stora, men att flickorna över lag var mer kritiska till den 

presenterade källan än vad pojkarna var. I alla fall verkar det, precis som när det gällde frågan 
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om välfärden, att de som utvärderade NU03 var nöjda med svaren och tyckte att tillräckligt 

många grundskoleelever svarade tillfredsställande även på denna fråga. Jag vill ändå påpeka 

att det verkar som om utredarna har analyserat själva tänkandet, tankearbetet som eleverna har 

gjort utifrån det svar som eleverna kom fram till. Just frågan hur man kom fram till resultatet, 

det vill säga analysen av själva källan, vilket ju är centralt i frågan om källkritik, tycks komma 

först i andra hand. Fokus i enkäten ligger på om och hur eleverna är medvetna om att kritiskt 

tänkande är en väsentlig del inom historian (och all annan vetenskap också, för den delen). 

Här ser man ett mycket tydligt samband med känsligheten för just kritik inom historia och hur 

mycket undervisning i historia eleverna har haft: ju mer historia de har haft desto större är 

utfallet rätta svar. Historieundervisningen lyckas således att förmedla ett kritiskt tänkande till 

eleverna, men det krävs längre gående undervisning än bara ett år. Först när men börjar 

diskutera historia, vilket man gör i B- och C-kurser, utvecklar eleverna detta (käll-) kritiska 

tänkandet.  

 

Undersöker man elevernas inställning till historia, upptäcker man att det råder en stor 

ambivalens. När eleverna blir tillfrågade direkt svarar de snällt att historia är ett viktigt ämne, 

men i öppna frågor förekommer historia nästan inte alls som ett ”viktigt” ämne; det är 

naturvetenskap, samhällskunskap och språk som dominerar. Det stämmer i tendensen med 

den bilden svaren ger på frågan om eleverna tror att de kommer att ha någon nytta av historia, 

vare sig privat eller i yrkeslivet. Många elever är väldigt kritiska till detta. Men ändå svarar 

många som inte ser en nytta med historia att själva kunskapen om historiska händelser är 

viktig. I denna fråga ser man ett tydligt samband mellan historieundervisning och positiv 

inställning till historia som ämne och som kunskap. Ju mer historia de har haft på gymnasiet 

desto mera positiva är de till ämnet. Hur det kommer sig att det förhåller på detta viset måste 

förbli obesvarat. Enkäten ger inga fler parametrar som skulle kunna förklara detta. Vare sig 

könsfördelningen eller bakgrund kan anses ha ett avgörande inflytande.  

 

Avslutningsvis är det intressant att kunna konstatera att enkäten och NU03 i mycket stor 

utsträckning kommer fram till samma eller i vissa fall liknande resultat. Det kan förvåna då ju 

NU03 undersökte grundskolan och har ett rikstäckande genomsnitt medan min enkät är gjord 

på en gymnasieskola i en bygd som inte motsvarar detta genomsnitt. Dessutom är Båstads 

gymnasium en ny skola med ny och modern infrastruktur och inte minst är det en väldigt liten 

skola, som ju också framgår ur själva enkäten; Två hela årgångar, fem program, 101 enkäter. 

Dessutom borde vi hitta en större kunskap hos gymnasieelever än hos grundskoleelever. Det 
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finns inga jämna, tydliga tendenser för denna ökade kunskap hos de äldre eleverna. Förklara 

det med att det in extremis bara skiljer ett år med högstadiet och gymnasiet går inte heller. 

Enkäten gjordes endast med år två och tre på gymnasiet. Dessa elever har hunnit få många 

nya erfarenheter och kunskaper sedan grundskolan. 

 

En hypotes är att undervisningen i historia inte är tillräcklig utförlig, att det finns för lite tid 

för att eleverna ska kunna ta till sig den kunskapen som krävs för att få den förståelsen som 

läroplanen utgår ifrån att eleverna skall uppnå. Det syns att i vissa sammanhang kan de elever 

som har haft mer historia svara bättre på frågorna.  

 

7 Sammanfattning 

I detta arbete har jag undersökt hur det står till med kunskaperna i en svensk gymnasieskola. 

Genom att dela ut en enkät till elever i Båstads Gymnasium kunde jag, genom de svar jag 

fick, känna av hur kunskapsläget, förståelsen för historiska sammanhang och elevernas syn på 

värdegrunder är. 

 

Vad har då eleverna för värdegrunder? Hur förändras de med undervisning i historia? 

Vad man kan säga är att eleverna som helhet lever upp till skolans ideal om värdegrunder 

enligt kursplanerna. Det är tydligt att en kombination av ökad undervisning i historia och 

elevernas naturliga större mognad de har på gymnasiet ökar elevers förståelse för andra och 

förändrar deras värdegrund åt ett mera öppet, ett mera accepterande håll. Det verkar att det 

krävs – enligt denna undersökning – undervisning upp till Historia C för att uppnå synbara 

resultat. 

 

Hur ser det ut med elevernas kunskaper i historia? Har de en förståelse för historiska 

skeenden i ett större perspektiv? 

Här är resultaten ur enkäten inte lika tydliga. I vissa frågor, som Vietnamkriget, verkar 

eleverna ha goda kunskaper om händelserna, medan i andra frågor, som till exempel 

antisemitism är kunskaperna undermåliga. Vad detta kan bero på ger enkäten inget svar på. 

Svaret måste här förbli öppet i stora drag. Det verkar finnas en skillnad angående vilken epok 

den historiska händelsen har ägt rum, huruvida eleverna har större eller mindre kunskaper om 

ämnet. Det som ligger mindre långt tillbaka kan eleverna bättre än det som ligger längre långt 

tillbaka i tid. Man kan inte rakt av säga att eleverna inte kan sin historia och dess 
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sammanhang, men uppenbarligen finns det vita fläckar i denna kunskap, som uppenbarligen 

kräver mer än bara en Historia A-kurs för att fylla i.  

 

Nästa punkt att undersöka är hur elevernas inställning gentemot historia som ämne och som 

vetenskap är.  

Eleverna har ett mycket ambivalent förhållande till historia. Samtidigt som de inte nämner 

ämnet när de ombeds att räkna upp de viktigaste ämnena, svarar ändå en stor del av eleverna 

att det är viktigt med kännedom om grundläggande kunskap om historiska händelser. Detta 

svarssätt hindrar däremot inte eleverna att ange att de inte ser någon större nytta med att ha 

historiska kunskaper. Hur det än ter sig, upptäcker man ett tydligt samband mellan 

historieundervisning och positiv inställning till historia som ämne och som kunskap. Ju mer 

historia de har haft på gymnasiet desto mera positiva är de till ämnet.  

 

Hur ser det då ut om man jämför NU03 med svaren från enkäten.  

Vid jämförelsen mellan enkäten och dess svar med NU03 hittar man flera paralleller. I 

förvånansvärd stor utsträckning ser man att eleverna svarar lika i NU03 och i enkäten och det 

trots de olika bakgrunderna till dessa två undersökningar. Det intressanta är att skillnader 

främst dyker upp i samband med de elever som har haft mer än ett år historieundervisning på 

gymnasiet. Utan dessa ytterligare kurser i historia kan man inte utan besvär urskilja NU03 

från enkäten för detta arbete.  

 

Avslutningsvis kan man säga att enkäten speglar i grova drag de resultat som NU03 har 

kommit fram till, vilket kan förvåna, borde ju gymnasieelever ha bredare kunskaper än 

grundskoleelever. 

 



Thomas Krecl sida 66 
Historia på gymnasiet 

Litteratur 
 
Styrdokument 

Skollag (1985:1100) 
Lpo 94 – 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Skolverket Stockholm  
Lpo 94 – Skolverkets Kursplan Historia (2000) Stockholm 
Lpf 94 – 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Skolverket Stockholm 
Lpf 94 – Skolverkets Kursplan Historia A, Skolverkets Kursplan Historia B, Skolverkets 

Kursplan Historia C (2000) Stockholm 
 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003; Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella 

utvärderingen 2003; Stockholm 2005 (NU03-Ämne) 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003; Sammanfattande huvudrapport; Stockholm 

2005 (NU03-Sum) 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003; Samhällsorienterande ämnen; Stockholm 

2005 (NU03-SO) 
Oscarsson, Vilgot; Elevers syn på globala förhållanden och framtiden, Rapport från den 

nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) – samhällsorienterande ämnen; 
Göteborg 2005 (NU03-Framtid) 

 
Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj; Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod; Lund 1994 
Angvik, Magne, von Borries, Bodo (ed.); Youth and History : a comparative european 

survey on historical consciousness and political attitudes among adolescents; Hamburg 
1997 

Bengtsson, Hans, Svensson, Krister; Ansvar och sekretess i barnomsorg och skola; 
Stockholm 1997 

Berggren, Lars, Johansson, Roger; Nationella utvärderingen av Grundskolan 2003 (NU03) 

Samhällsorienterande ämnen, Historia – en preliminär skiss; Malmö 2003 
 Även: http://hdl.handle.net/2043/1934 
Denscombe, Martyn; Forskningens grundregler, Samhällsforskarens handbok i tio punkter; 

Lund 2004 
Duchhardt, Heinz; Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume europäischer 

Aussenpolitik im Zeitalter Ludwigs XIV.; Berlin 1991 
Ejlertsson, Göran; Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik; Lund 1996 
Jensen, Bernard Eric; Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik i: 

Karlegärd, Christer, Karlsson, Klas-Göran(red.); Historiedidaktik; Lund 1997 
Lindblom, Jenny, Pedersen, Johan; Historia som kärnämne – Historieämnets utveckling och 

förändring i gymnasieskolan; Luleå 2006 
Långström, Sture; Ungdomar Tycker om Historia och Politik – en studie i pedagogiskt 

arbete; Umeå 2001 
Nilsson, Roddy; Historieämnets legitimitet i en postmodern tid; Humanetten Nr. 9; Växjö 

2001 (https://www.vxu.se/hum/publ/humanetten/nummer9/art0114.html) 
Stensmo, Christer; Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion; Uppsala 2002 
Svensson, Ove; Om utredning och utvärdering inom skolan; Halmstad 2006 
 
http://folkpartiet.se/FPTemplates/ImportantArea____20462.aspx (2006-12-28) 



Thomas Krecl sida 67 
Historia på gymnasiet 

Förkortningar 
bl.a. bland annat/bland andra 
cit. citat/citerat 
c:a cirka 
de facto i verklighet, i själva verket 
dvs. det vill säga 
GY-07 Gymnasiereformen 2007 
ed.  editor (utgivaren) 
f. och följande sida 
ff.  och följande sidor 
förf. anm.  författarens anmärkning/kommentar 
ibid. samma ställe som just nämnt 
jmfr. jämför 
Lit. Littera (bokstav) 
NU03 Nationella utvärderingen av grundskolan 2006 
op.cit. samma verk som tidigare nämnt 
resp. respektive 
s. sida/sidor 
s.k. så kallat 
äv.  även 
 
 



Thomas Krecl sida 68 
Historia på gymnasiet 

Bilaga 
Enkät om Gymnasieskolan 

 
Mitt namn är Thomas Krecl och jag läser sista terminen till gymnasielärare på Högskolan i 
Halmstad. Just nu håller jag på med mitt examensarbete som handlar om gymnasieelevernas 
inställning och förhållningssätt till olika ämnen/teman. För tre år sedan gjordes en liknande 
rikstäckande utvärdering för grundskolan, du kanske själv har deltagit i den? Det är tänkt att 
min enkät och mitt examensarbete skall bli ett komplement till den utvärderingen för 
grundskolan.  
 
Försök att svara så ärligt och så rätt som möjligt på frågorna. Passar inget alternativ, sätt då 
krysset i den rutan som kommer närmast din åsikt. Kommentera gärna dina svar där det finns 
utrymme. All data och allt du skriver kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt 
(hemligt).  
 
Enkäten tar c:a 15 minuter. 
 
Tack för att du deltar i denna enkät. 
 
 
Thomas Krecl 
 
  
 

Frågor: 
 
 
Om dig: 

 
1. Är du kvinna eller man? � Kvinna � Man 
 
 
2. När är du född?   Födelseår: 19____ 
 
 
3. Är du född i Sverige?  � Ja � Nej 
 
 
4. Har du minst en förälder som är född i Sverige?  � Ja � Nej 
 
 
5. Vilket program går du och vilket år?  Program:________  Årskurs:________   
 
 
6. Hur trivs du i skolan?  � � � � 
   1 2 3 4 
   Dåligt Ganska Ganska Bra 
    dåligt bra 
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Om skolämnen: 
 
7. Har du ett favoritämne? Vilket:    
 
 
8. Vilket ämne gillar du minst?     
 
 
9. Vilka ämnen anser du vara viktiga för din framtid? Vilka ämnen tror/anser du, kommer 
du att ha nytta av i framtiden? 
 
  

  

  
 
 
10. Tycker du att fördelningen av antalet lektioner mellan de olika ämnena som du har är 
bra; att det antal lektioner du har i dem motsvarar hur viktiga de är, med tanke på din 
framtid? 
 
� � �        Varför? ____________________________________ 
1 2 3  ____________________________________ 
Ja Nej Vet ej  ____________________________________ 
 
 
Om du svarat nej: 
 
10a. Vilket ämne/vilka ämnen tycker du skulle fått mer tid till förfogande? Varför? 
 
  

  

  
 
 
10b. Vilket ämne/vilka ämnen tycker du skulle fått mindre tid till förfogande? Varför? 
 
  

  

  
 
 
Om historia: 
 
11. Hur mycket historia har du haft på gymnasiet? 
� � � 
1 2 3  
A - B -  C – kurs 
 
 
Har du haft historia på gymnasiet, svara på frågorna 12-14. 
Har du inte haft historia på gymnasiet, gå direkt till fråga 15. 
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12. Vad tror du är syftet med att ha historia som ämne i skolan? 
 
  

  

  
 
13. Vad tror du/vet du står i läroplanen/kursplanen att du ska lära dig i ämnet historia? 
 
  

   
 
 
14. Vad intresserar dig mest inom historian? 
 
  

  

 
 
15. Hur stora kunskaper tycker du att du har om det som har hänt förr i världen? 
 
� � � � 
1 2 3 4 
Lite Ganska Ganska Mycket 
 lite mycket 
 
 
16. Hur mycket av detta har du lärt dig i skolan (både grundskolan och gymnasiet)? 
 
� � � � 
1 2 3 4 
Lite Ganska Ganska Mycket 
 lite mycket 
 
 
17. Tror du att du kommer att ha någon nytta av dessa kunskaper (om det som hänt 
förr)? 
 Privat/med kompisar � � � � 
   1 2 3 4 
   Lite Ganska Ganska Mycket 
    lite mycket 
 
 I arbetslivet  � � � � 
   1 2 3 4 
   Lite Ganska Ganska Mycket 
    lite mycket 
 
 
 
18. Är det mer eller mindre viktigt med kännedom om grundläggande historiska 
händelser och sammanhang? 
 
� � � �       
1 2 3 4  
inte alls ganska ganska mycket  
viktigt oviktigt viktigt viktigt 
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19. Är det mer eller mindre viktigt att historieundervisningen handlar om demokrati och 
att vara demokratisk? 
 
� � � �       
1 2 3 4  
inte alls ganska ganska mycket  
viktigt oviktigt viktigt viktigt 
 
Stämmer det att… 
 
20. … koncentrationsläger är något som bara fanns under andra världskriget? 
 
� � �      Förklara! ____________________________________ 
1 2 3  ____________________________________ 
Ja Nej Vet ej  ____________________________________ 
 
 
21. … antisemitism inte finns i Sverige? 
 
� � � Kommentar: ____________________________________ 
1 2 3  ____________________________________ 
Ja Nej Vet ej  ____________________________________
  
 
21a. Vad menar man med antisemitism? Vad betyder ordet? 
 
  

  

 
 
22. … Sverige genom alla tider har varit ett öppet land för invandring? 
 
� � � � �      Förklara! __________________________ 
1 2 3 4 5  __________________________ 
Ja mer mer Nej Vet ej __________________________
 nu förr      
 
 
23. … Vietnamkriget startades av USA? 
 
� � �        Varför? ____________________________________ 
1 2 3  ____________________________________ 
Ja Nej Vet ej  ____________________________________ 
 
 
23a. När slutar Vietnamkriget?  
 
� � � 
1 2 3  
Före första Mellan första Efter andra  
Världskriget och andra  Världskriget 
  Världskriget 
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24. … att Sverige var först med att införa lika rösträtt för män och kvinnor i Europa? 
 
� � � Kommentar? ____________________________________ 
1 2 3  ____________________________________ 
Ja Nej Vet ej  ____________________________________ 
 
 
24a. När infördes den allmänna rösträtten i Sverige? 
 
� � � �     Kommentar? _______________________________ 
1 2 3 4 ____________________________________ 
1900- 1926- 1951- 1976- ____________________________________ 
1925 1950 1975 2000 
 
 
25. … abort alltid har varit tillåtet i Sverige? 
 
� � �      Förklara: ____________________________________ 
1 2 3  ____________________________________ 
Ja Nej Vet ej  ____________________________________ 
 
 
 
26. … globalisering är en modern företeelse? 
 
� � �      Förklara: ____________________________________ 
1 2 3  ____________________________________ 
Ja Nej Vet ej  ____________________________________ 
 
 
27. I vilket århundrade blir Gustav Eriksson Vasa kung? 
 
� � � � �       
1 2 3 4 5 
1200- 1300- 1400- 1500- 1600-  
talet talet talet talet talet 
 
 
28. När ungefär började den svenska välfärden öka? Varför ökade välfärden? Ge tre 
förklaringar.  
 
  

  

  

 

29. Förklara kortfattat vad som menas med att vara kritisk inom historian? 
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Anser du att… 
 
30. … det finns för många invandrare i Sverige? 
 
� � �        Varför? ____________________________________ 
1 2 3  ____________________________________ 
Ja Nej Vet ej  ____________________________________ 
 
 
31. … Sverige är ett rättvist land? 
 
� � �        Varför? ____________________________________ 
1 2 3  ____________________________________ 
Ja Nej Vet ej  ____________________________________ 
 
 
32. … det är ens eget fel om man har det dåligt ställt? 
 
� � �        Varför? ____________________________________ 
1 2 3  ____________________________________ 
Ja Nej Vet ej  ____________________________________ 
 
 
33. … alla människor ska ha samma rättigheter? 
 
� � � �    Varför? ____________________________________ 
1 2 3 4  ____________________________________ 
Ja Nej beror Vet  ____________________________________ 
  på ej 
 
 
34. … vi borde sprida vårt sätt att leva till andra kulturer? 
 
� � �        Varför? ____________________________________ 
1 2 3  ____________________________________ 
Ja Nej Vet ej  ____________________________________ 
 
 
 
 
Tack för att du deltog! 
 


