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Abstract 

In Sweden, the subject of history has become more comprehensive and 
diverse in recent decades. Parallel to this development, a new media land-
scape has been established, both in society at large and in school. Today 
there is a wide variety of teaching materials available, such as documen-
taries, news media, digitalized source material, music, computer games, 
encyclopedias, popular scientific articles, etc. This raises questions about 
which types of media history teachers use to teach their subject. The aim of 
this study is to analyze how teachers approach and relate to the qualities and 
usability of different media for teaching and learning history in upper 
secondary school. 
 
Semi-structured interviews are used to obtain detailed accounts of how 
teachers view their media use. Methodologically, the study examines 
teaching materials in a practice-oriented research tradition, focusing on the 
perceptions and uses of various media. Media ecology and sociocultural 
theory serve as the theoretical basis of the study. In brief, these theoretical 
perspectives claim that media should not be seen as neutral and value-free 
channels for conveying information, because intermediary media can both 
form and affect the learning that comes through the use of a certain medium. 
The concept of affordance is used in order to highlight and analyze how 
teachers view the effects that various types of media might have on how 
students understand history.  
 
This study shows that history teaching in upper secondary school is 
conducted in a media-rich environment. Based on the categorizations used, 
the eleven teachers who participated in this study report that they use a total 
of eighteen different types of media, and this complements and nuances the 
image of history teaching as a textbook-driven activity. This study also shows 
diversity in the teachers’ media repertoires. To explain this variation and to 
show the considerations underlying teachers’ media use, the term mediation 
strategies is used. The use of this concept shows that teachers’ perceptions of 
the usability of various media depend on how they perceive the qualities of 
these various media, as well as how the teachers relate both to the subject of 
history and to the pupils. Based on previous research and the results of the 
present study, it is concluded that it is advisable to advocate an extensive and 
varied media use when teaching history. Furthermore, it is highlighted that 
there is a need for a thorough discussion regarding which types of media 
should be part of history teachers’ media repertoires and what kind of 
mediation competence history teachers require today. 
 
Keywords 
history education, history didactics, upper secondary school, digitalization of 
education, teaching material, media, media repertoire, media ecology, 
sociocultural theory, affordance, mediation, mediation strategies, mediation 
competence 
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Förord 

När jag nu skriver dessa rader sätter jag samtidigt punkt för arbetet med den 
här licentiatavhandlingen. Studien är skriven inom ramen för forskarskolan 
Historiska Medier, en forskarskola för yrkesverksamma historielärare. Att 
som verksam lärare ha fått ta del av denna forskarutbildning har varit en 
fantastisk möjlighet. Jag vill tacka forskarskolans ledningsgrupp bestående 
av Daniel Lindmark, Monika Vinterek, Anna Larsson, Björn Norlin, Carina 
Rönnqvist och Henrik Åström Elmersjö för att ni skapat en intressant och 
relevant forskarutbildning. Jag vill också tacka mina licentiandkollegor 
Aleksandra, Andreas, Annie, Carl, Catharina, Cecilia, José, Karin, Lena, Lina, 
Maria, Robert, Ulrika och Åsa. Ni har alla på olika sätt bidragit till det 
positiva och givande klimat som har präglat forskarskolan. Tusen tack för 
alla samtal, diskussioner och skratt.  

 
Det har sagts förut, men det tål att sägas igen. Att skriva en licentiat-
avhandling är inget ensamarbete. Många personer, varav flera redan 
nämnda men även åtskilliga andra, har varit involverade genom att läsa, 
kommentera och diskutera de utkast som har föregått den nu färdiga texten. 
Jag vill tacka samtliga personer som har bidragit med kritiska kommentarer 
och goda råd. Två personer har dock haft särskilt stor betydelse gällande just 
detta. Jag vill rikta ett varmt och innerligt tack till mina två handledare, 
Björn Norlin och Carola Nordbäck. Er insats har varit ovärderlig, såväl i 
medgång som i motgång. Jag är glad att jag givits stor frihet att utforma 
studien på det sätt jag själv har önskat, men jag är samtidigt mycket tacksam 
för den noggrannhet och det engagemang som har präglat er handledning. 
Ni har varit ett mycket stort stöd under hela processen. 

 
Utöver redan nämnda personer vill jag tacka de lärare som har ställt upp och 
låtit sig intervjuas. Utan er hade inte studien kunnat genomföras. Jag vill 
tacka min rektor på Umeå internationella gymnasium, Michael Stenlund, för 
att jag gavs möjlighet att ansöka och genomföra forskarutbildningen. Jag vill 
också tacka alla lärarkollegor som kommit med uppmuntrande kommen-
tarer. Dessutom vill jag tacka alla vänner som i olika sammanhang bjudit på 
gemenskap, glädje och välbehövlig vila från arbetet med studien. 
 
Slutligen vänder jag mig till min fru Jenny och mina barn Manne, Asta och 
Maj. Arbetet med studien har dragit ut på tiden och periodvis har jag varit 
rätt frånvarande, även när jag har varit närvarande. Jag vill bara säga att jag 
älskar er och tacka för att ni har stått ut med mig. Nu längtar jag mest efter 
att få ta det lite lugnare och vara tillsammans med er! 

 

Umeå, 17 november 2016 

Peter Norlander 
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1. Inledning – historieundervisning i det 
multimediala klassrummet 

Varför väljer jag som lärare att visa en spelfilm om en historisk företeelse 
istället för att låta eleverna läsa om samma område i läroboken? Lär de sig 
andra saker? Förstår de historia på ett annat sätt? Vad är egentligen värdet 
med att låta eleverna söka eget material till sina fördjupningsarbeten? Och 
de där två tidningsartiklarna av Henrik Berggren och Lars Trägårdh som 
diskuterar framväxten av den svenska välfärdsstaten, varför är jag så förtjust 
i just de artiklarna?1 Är det för att ämnet intresserar mig? Är det författarnas 
perspektiv eller är det själva artikelformen jag uppskattar och därför väljer 
att använda som undervisningsmaterial? Det var frågor och funderingar av 
den här typen, sprungna ur min egen erfarenhet som historielärare på 
gymnasiet, som gjorde att jag började intressera mig för undervisnings-
materialets betydelse för undervisning och lärande. Svaren på de inledande 
frågorna är förmodligen delvis påverkade av faktorer som min syn på 
historieämnets syfte, mina övergripande undervisningsmetoder, de elev-
grupper jag för tillfället undervisar och så vidare, men när jag först började 
fundera på frågorna var det även utifrån föreställningen att de olika typer av 
undervisningsmaterial som jag använde, faktiskt hade olika kvaliteter som 
påverkade deras användbarhet.  

 
Jag förnekar inte att motiv som lättja, tidsbrist, slentrianmässighet och rent 
slumpartade faktorer ibland påverkar mitt val och användning av 
undervisningsmaterial. Det gör de säkert, men om jag exemplifierar mitt 
resonemang med de två tidigare nämnda artiklarna av Berggren och 
Trägårdh var min intuitiva tanke att det fanns något hos artiklarna i sig som 
lämpade sig för mitt syfte med undervisningen. Jag tyckte att artiklarna 
lyckades belysa mekanismerna bakom framväxten av den svenska 
välfärdsstaten ur perspektiv som inte läroboken behandlade. Författarna gav 
en annan och mer mentalitetshistoriskt präglad bild av framväxten av det 
moderna Sverige och skapandet av välfärdsstaten. Genom själva 
artikelformen kunde författarna också ta ställning, driva en tes och aktivt 
argumentera för tolkningar och perspektiv på ett sätt som läroboken inte 
förmådde. Mina inledande funderingar och frågor har under forsknings-
processens gång löpt samman med upptäckten av ett framväxande 
akademiskt forskningsområde rörande just mediering, ur såväl allmän-
didaktiska som ämnesdidaktiska perspektiv. Resultatet är föreliggande 
studie. Det är en studie som syftar till att synliggöra och analysera 
historielärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet 
i historieundervisningen på gymnasiet. Övergripande kan studien beskrivas 
som en historiedidaktisk läromedelsstudie vilken uppmärksammar olika 
mediers betydelse för elevers lärande och förståelse av historia. 

                                                             
1 Här åsyftas Henrik Berggren och Lars Trägårdh, ”Stolta och blyga på samma gång”, Dagens Nyheter, 30 

december 1997, samt Henrik Berggren och Lars Trägårdh, ”Statens makt ökar individens frihet”, Dagens 

Nyheter, 31 december 1997. 
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1.1 Problemformulering och forskningsområde 
Diskussionen kring gymnasieskolans historieämne har under de senaste 
femton åren varit livlig. Såväl politiker som historiker och lärare har 
involverat sig i debatten gällande historieämnets ställning, syfte och 
innehåll. En huvudfråga har varit huruvida historia skall vara ett kärnämne 
eller inte, vilket det nu är för alla program på gymnasiet. Andra frågor har till 
exempel rört vilka ämneskunskaper och ämnesrelaterade förmågor som 
elever skall ges möjlighet till genom historieundervisningen.2 Några av de 
kunskaper och förmågor som diskuterats har sedermera fått plats i den nya 
ämnesplanen för historia från 2011. I historielärarens vardag har 
diskussionen som förts främst haft betydelse för två av didaktikens 
grundfrågor. Den ena frågan rör vad man ska undervisa om och den andra 
frågan varför man ska undervisa om just det.3 Parallellt med förändringarna 
gällande historieämnets ställning, syfte och innehåll under den här perioden 
har ytterligare en process förändrat villkoren för undervisning och lärande. 
Denna förändringsprocess handlar allmänt om framväxten av det multi-
mediala informationssamhället, och om hur en ny medieteknologi gjort sitt 
intåg i skolan.4 Detta har även aktualiserat den didaktiska frågan om hur 
lärare ska undervisa eftersom de nya villkoren fått stor betydelse för såväl 
vilka metoder som vilket undervisningsmaterial som kan användas. Dessa 
nya villkor påverkar givetvis alla ämnen, men det är ändå rimligt att anta att 
enskilda ämnen, som exempelvis historia, påverkas olika utifrån vilket 
mediebruk som lämpar sig bäst i relation till det specifika ämnets 
förutsättningar och mål.5 
 
För skolans räkning har digitaliseringen av samhället och skolan följaktligen 
medfört en ny situation. Via den nya medieteknologin, med datorer och 
internet som centrala kommunikations- och informationsverktyg, har ett 
nytt medielandskap etablerats även inom undervisningen.6 Ett närmast 
oändligt undervisningsmaterial i form av olika medier finns nu att tillgå för 
lärare. Hit hör exempelvis dokumentärfilmer, spelfilmer, tidskriftsartiklar, 
vetenskapliga rapporter och avhandlingar, digitaliserade databaser, dataspel 

                                                             
2 För den som vill titta närmare på denna diskussion, se exempelvis Hans Albin Larsson, ”Lång natts färd mot 

dag”, i Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: 

Studentlitteratur, 2009), 383–417., Per Eliasson, ”Gymnasiepropp: Så blev historia kärnämne”, i 

Nationalencyklopedin, publicerad 2004, (http://www.ne.se/rep/gymnasiepropp-s%C3%A5-blev-historia-

k%C3%A4rn%C3%A4mne), hämtad 2012-10-21., Dick Harrisson, ”Historia i skolan blir rena snurren”, 

Expressen, 15 februari 2010., Anders Andrén, m.fl., ”Skolverkets förslag är trångsynt”, Svenska dagbladet, 19 

februari 2010.  
3 En mer ingående beskrivning av historieämnets förändring i relation till de didaktiska grundfrågorna om 

vad och varför historia ges i avsnitt 3.1.2. 
4 För en beskrivning av denna process, se exempelvis Roger Säljö, ”Traditionalism och proggresivism i synen 

på lärande”, i Lärandets grunder: teorier och perspektiv, red. Mikael Jensen (Lund: Studentlitteratur, 2011), 

233–235. 
5 Hur digitaliseringen generellt påverkar undervisning, men också att olika skolämnen skiljer sig åt i denna 

process framkom i diskussionerna under symposiet ”Technologies for Learning” i Helsingfors, 21–23 augusti 

2013. 
6 Jag är medveten om att begreppet digitalisering definieras på olika sätt i olika sammanhang. I den här 

studien används begreppet digitalisering just för att beskriva den förändringsprocess där en ny medie-

teknologi, med datorer och internet som centrala kommunikations- och informationsverktyg, succesivt slagit 

igenom och fört med sig nya vägar för kommunikation, information och kunskapsförmedling. 

http://www.ne.se/rep/gymnasiepropp-s%C3%A5-blev-historia-k%C3%A4rn%C3%A4mne
http://www.ne.se/rep/gymnasiepropp-s%C3%A5-blev-historia-k%C3%A4rn%C3%A4mne
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och så vidare, medier vilka alla kan användas som undervisningsmaterial 
även i historieämnet. Flera av dessa medier fanns visserligen redan innan 
digitaliseringen, men en väsentlig skillnad från tidigare är utbudet och 
tillgängligheten. Läroböckerna i traditionell form finns som bekant kvar, 
även om en del av dem har digitaliserats för webbaserad användning.7 
 
Detta nya och breddade utbud av tillgängliga medier inom historie-
undervisningen aktualiserar även nya frågor för forskningen om vilket 
undervisningsmaterial lärare använder och hur de förhåller sig till olika 
mediers kvaliteter och användbarhet. Hur ser de exempelvis på läroboken i 
relation till annat undervisningsmaterial och när lämpar det sig att använda 
läroboken? Vad vill lärare uppnå med att använda spelfilm? I vilken 
utsträckning används digitalt arkivmaterial och vilka fördelar ser lärare med 
att arbeta med det? Har skönlitteratur någon plats i historieundervisningen? 
Hur använder lärare de olika medierna och hur kombinerar de dessa? 
Mycket av forskningen om undervisningsmaterial i historieundervisningen 
har traditionellt sett fokuserat på läroboken. Maria Repoussi och Nicole 
Tutiaux-Guillon menar dock att forskningsfokus successivt håller på att 
flyttas. Från att tidigare främst ha sett till sådant som lärobokens innehåll, 
har forskningen istället börjat intressera sig för elevers och lärares 
uppfattningar om läroboken samt dess roll i undervisningspraktiken.8 
Simone Lässig menar dessutom att det finns ett stort behov av att vidga 
studiet av läromedel till att inte bara fokusera innehållet i ämnesspecifika 
läromedel utan även se vilka andra medier som används som undervisnings-
material och på vilka grunder de används.9 Ett centralt antagande är här att 
skilda medier är meningsskapande på olika sätt och därmed även har olika 
betydelse för elevers lärande och förståelse. Utifrån en kartläggning av 
läroboksrelaterad forskning konstaterar hon: 
 
It would appear worthwhile, for example, to compare the specific construction logic inherent in 
various types of educational media, to analyze the points at which they conflict or converge and 
to provide explanation as to how various educational media and entities involved in the process 
interact or compete with one another. The role played by textbooks in the process of knowledge 
production and adaptation can thus be assessed in comparison with other media […] press, film, 
the belles letters and non-fiction volumes, and the internet or video games, may not convey 
officially legitimated knowledge, yet they are equally influential in inspiring meaning, and above 

all, they interact in a variety of ways with traditional teaching media.10 

 

                                                             
7 Viktigt att nämna i sammanhanget är också att utvecklingen mot ett diversifierat bruk av medier, där även 

medier som inte producerats specifikt för undervisningsändamål, uppmärksammades redan innan det som 

kan beskrivas som den digitala revolutionen inleddes. Se exempelvis SOU 1980:15, Läromedlen I skolan: 

frågor kring läromedel i undervisningen och lek- och arbetsmaterial i förskolan (Stockholm: Liber Förlag – 

Allmänna förlaget, 1980), 75., SOU 1992:94, Skola för bildning (Stockholm: Allmänna förlaget, 1992), 94–

100. 
8 Maria Repoussi, Nicole Tutiaux-Guillon, “New trends in History Textbook Research: Issues and 

Methodologies toward a School Historiography”, Journal of Educational Media, Memory and Society 2 

(2010): 155. 
9 Simone Lässig, “Textbooks and Beyond: Educational Media in Context(s)”, Journal of Educational Media, 

Memory and Society 1 (2009): 1–20. 
10 Ibid., 9. 
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Lässigs uppmaning att inte bara fokusera på enskilda mediers kvaliteter 
inom undervisningen, utan också studera relationen dem emellan är centralt 
även för min forskningsansats och i förlängningen också för det historie-
didaktiska forskningsfältet. Eftersom vi nu lever i ett informationssamhälle 
med ett stort utbud av information i olika medieformer som kan användas i 
undervisningen bör detta kort sagt undersökas och analyseras mer ingående 
än det tidigare gjorts. Ett varierat mediebruk är också något som betonas i 
såväl läroplanen som ämnesplanen för historieämnet från 2011.11 Förutom 
att bredda undersökningsspektrat bortom läroböcker bör forskningen även 
undersöka hur medierna används och förhåller sig till varandra i 
undervisning och lärande. Det innebär i sin tur, för att återknyta till Lässig, 
att själva medieringsaspekten tydligt måste sättas i förgrunden. 
 
Även om mitt primära forskningsområde är historiedidaktiskt vill jag också 
placera in studien i en bredare kontext genom att relatera den till de skilda 
direktiv som både nationellt och internationellt berör mediebruk i skolan 
och skolans roll i förmedlandet av mediekunskap. I Sverige kan statens 
medieråd sägas vara en ledande policyaktör inom området och på den 
internationella arenan har FN-organet UNESCO en central position. Från 
den positionen har UNESCO formulerat ett ramverk, Media and 
information literacy: curriculum for teachers, med syftet att belysa mediers 
roll och betydelse i skolan och påskynda undervisningen av en mer 
mediemedveten undervisning. I det sammanhanget betonas just lärares 
förmåga att förstå och använda olika medier som något centralt.12 Olof 
Sundin och Johanna Rivano Eckerdahl menar att begreppet medie- och 
informationskunnighet, som kommit att förkortas MIK, snabbt har etablerat 
sig i diskussionen kring lärande och medier i Sverige. De betonar fördelen 
med att enas kring ett begrepp som medie- och informationskunnighet då 
det underlättar för diskussionen mellan viktiga aktörer från såväl olika 
forskningsfält som från politiskt beslutsfattande organ.13 Detta innebär att 
även om mitt primära forskningsområde rör lärares mediebruk i 
historieundervisningen på gymnasiet kan studiens resultat sägas ha relevans 
också för frågor om lärande och medier i en vidare undervisningskontext. 
 

                                                             
11 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Stock-

holm: Skolverket, 2011). 
12 Carolyn Wilson, Alton Grizzle red., Media and information literacy: curriculum for teachers (Paris: 

Unesco, 2011), (http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-

and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-

teachers/), hämtad 2015-09-19, Finns i svensk översättning med titeln Medie- och informationskunnighet i 

skolan och lärarutbildningen. 
13 Johanna Rivano Eckerdahl, Olof Sundin, ”Inledning: Från informationskompetens till 

informationskunnighet” i Medie- och informationskunnighet: en forskningsantologi, red. Johanna Rivano 

Eckerdahl, Olof Sundin (svensk biblioteksförening, 2014), (http://www.biblioteksforeningen.org/wp-

content/uploads/2014/04/MIK-UTSKRIFT.pdf), hämtad 2015-09-19, 12. 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/04/MIK-UTSKRIFT.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/04/MIK-UTSKRIFT.pdf
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1.2 Medier, mediering och mediebruk – grundläggande 
begrepp 
Redan i inledningen har begrepp som medier och mediering förekommit, 
och innan jag redogör för syfte och forskningsfrågor vill jag redovisa hur jag 
förstår och använder dessa grundläggande begrepp. Det område jag 
intresserar mig för i den här undersökningen är alltså medieringsaspekten av 
historieundervisningen. Fokus ligger på historielärares förhållningssätt till 
olika mediers kvaliteter och användbarhet. Men vad innebär då mediering 
och medier? Begreppet mediering, vilket ges en utförligare förklaring i 
teoridelen, är ett lärandeteoretiskt begrepp och ska primärt förstås utifrån 
tanken att all undervisning och allt lärande innebär mediering. Det betyder 
att allt som studeras förmedlas via olika medier. Mediet påverkar hur 
informationen formas, vilket i sin tur antas påverka lärandet. Lärandet kan 
ur den aspekten inte skiljas från mediet. Att begreppet medier och inte 
begreppet läromedel används har flera orsaker. Begreppet läromedel kan 
förvisso förstås som allt material som används i undervisningen, men kan 
samtidigt uppfattas som att det endast avser det material som är producerat 
med avsikt att användas i undervisningen.14 Då begränsas begreppet 
läromedel till undervisningsmaterial som är producerat av läromedelsförlag 
med avsikt att användas specifikt i undervisningen och begreppet blir 
sålunda alltför snävt för min undersökning. Begreppet undervisnings-
material fungerar dock att använda, och är det begrepp som använts vid 
genomförandet av intervjuerna då det enligt min erfarenhet är mer förankrat 
i lärares yrkesterminologi än begreppet medier. Ur forskningssynpunkt 
krävs emellertid att begreppet undervisningsmaterial i ett synliggörande och 
analyserande syfte kategoriseras.15 Här ligger begreppet medier nära till 
hands. Andra och mer uppenbara motiv till att använda begreppet medier är 
att det redan är ett etablerat begrepp inom forskningen och att jag dessutom 
tar min teoretiska utgångspunkt i teoribildning som fokuserar på just medier 
och mediering.16 
 
När jag talar om medier i singular används begreppet medium. 
Mediebegreppet är dock svårfångat och det finns olika sätt att förstå vad ett 
medium är. Enligt nationalencyklopedins definition är ett medium en kanal 
för förmedling av information och underhållning.17 Det centrala enligt den 
definitionen är att det finns ett innehåll, till exempel information, som 
förmedlas via en kanal, eller i en viss form, och för denna kanal eller form 
används begreppet medium. I antologin Berättande i olika medier där syftet 
är att utforska relationen mellan berättande och medier presenteras ett sätt 
att betrakta medier som bygger på tanken att medier kan förstås ur tre olika 

                                                             
14 Ds U 1980:4, Läromedlens funktion i undervisningen: En rapport från utredningen om läromedels-

marknaden (Stockholm: Liber Förlag – Allmänna förlaget, 1980), 3–4. 
15 Detsamma gäller även för begreppet läromedel som enligt Staffan Selander har använts på ett mycket 

olikartat och oprecist sätt. Se Staffan Selander, Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och 

kommunikation, i SOU 2003:15, Läromedel: specifikt (Stockholm: Fritzes, 2003 ), 220. 
16 Ett exempel på aktuell forskning som sätter fokus på just mediering och medierat lärande är: Lisbeth 

Amhag, Feiwel Kupferberg, Marie Leijon, red., Medierat lärande och pedagogisk mångfald (Lund: 

Studentlitteratur, 2013). 
17 Nationalencyklopedin (Höganäs: Bokförlaget bra böcker, 1994), band 13, 205. 
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perspektiv. Ett medium kan för det första betraktas som en fysisk kanal, 
exempelvis en bok eller ett fotografi. För det andra kan medium också 
betraktas som modalitet, det vill säga som ljud, bild, rörlig bild, text, musik, 
tal eller multimodalt. Det tredje sättet att betrakta medier är som historiska 
diskurser eller sociokulturella praktiker såsom muntlig kultur, skriftkultur, 
typografisk kultur, elektronisk mediekultur eller digital mediekultur. I 
diskussionen om medier används dessa tre perspektiv ofta samtidigt för att 
de kompletterar varandra i sin förståelse av vad ett medium är.18 Detta kan 
givetvis bidra till definitionsproblematik och begreppsförvirring. Om man 
enbart utgår från det modala perspektivet ovan och betraktar medier som 
bild och text och använder sig av det vidgade textbegreppet kan begreppen 
text och medium fungera synonymt. Exempelvis använder Jeffrey D Nokes 
en sådan bred definition och inkluderar undervisningsresurser i form av 
tryckt text, ljud, bild och video i begreppet text.19 Enligt Nokes definition är 
alltså läroboken en typ av text medan den i den här undersökningen är ett 
medium. Utifrån ett multimodalt teoriperspektiv skiljer man dessutom på 
teckenvärldar och medier där teckenvärldar representerar de modala 
aspekterna tal, skrift och rörelse och medier istället handlar om själva 
förpackningen av dessa teckenvärldar i form av till exempel böcker, 
tidningar och datorer.20 Utifrån mångfalden av mediebegreppsliga 
definitioner verkar de flesta medieforskare eniga om att det knappast är 
möjligt att nå fram till en enhetlig definition av mediebegreppet.21 
 
Det sätt jag använder begreppen medium och medier på i den här studien 
bygger på synsättet att allt som studeras förmedlas och formas via olika 
medier. Ett medium är sålunda en kanal som bär och förmedlar ett visst 
innehåll. Ett medium inkluderar på så vis både form och innehåll och den 
intressanta frågan i den här studien är hur lärarna förhåller sig till olika 
mediers kvaliteter och användbarhet för att förmedla historia i ett 
undervisningssammanhang. Utifrån den här definitionen ses följaktligen 
läroböcker, spelfilmer, skönlitteratur, dataspel och digitalt källmaterial som 
exempel på olika medier. Däremot betraktas inte en dator som ett medium i 
den här studien, även om den kan användas för att exempelvis läsa digitala 
läroböcker, se dokumentärfilmer, eller spela historiska dataspel. I motsats 
till ett multimodalt perspektiv betraktar jag den som ett verktyg som 
används för att komma åt olika medier som till exempel en digital lärobok, 
en dokumentärfilm eller ett dataspel. Detta synsätt grundas i att datorn i sig 
inte har ett specifikt innehåll som används i historieundervisningen.  
 

                                                             
18 Leif Dahlberg, Pelle Snickars, red., Berättande i olika medier (Mediehistoriskt arkiv 7, Stockholm: Statens 

ljud- och bildarkiv, 2008), 26. 
19 Jeffrey D. Nokes, “Observing Literacy Practices in History Classrooms”, Theory & Research in Social 

Education 38:4, (2010), 524. 
20 Staffan Selander, Gunther Kress, Design för lärande: ett multimodalt perspektiv (Stockholm: Norstedts, 

2010), 26–32., Petra Magnusson, Meningsskapandets möjligheter: multimodal teoribildning och multi-

literacies i skolan, Malmö Studies in Educational Sciences no 74 (Malmö: Malmö högskola, 2014), 45–46. 
21 Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars, red., Mediernas kulturhistoria (Mediehistoriskt arkiv 8, 

Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008), 13. 
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Det finns dock en användaraspekt som är viktig att beakta vid studiet av hur 
lärare förhåller sig till olika mediers kvaliteter och användbarhet, även om 
användaraspektens relevans förmodligen varierar beroende på medium. 
Detta resonemang kan illustreras med att användaraspekten förmodligen 
kan ses som mindre relevant hos pappersbundna läroböcker jämfört med 
digitalt källmaterial och dataspel. Detta beror på att alla historielärare 
förmodligen har använt läroböcker och känner till mediets form och har en 
uppfattning om hur mediet kan användas, men att användaraspekten är mer 
betydande gällande digitalt källmaterial och dataspel då det kräver 
kunskaper om datorer och hur specifika webbsidor och spel är konstruerade. 
Detta resonemang illustrerar komplexiteten i mediebegreppet, men det 
centrala för mig i den här undersökningen är dock uteslutande att betrakta 
det undervisningsmaterial som lärare säger sig använda och kategorisera 
detta i form av olika medier. Utifrån den kategoriseringen undersöks 
lärarnas förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet i 
undervisningen. Med begreppet mediebruk åsyftas avslutningsvis själva 
företeelsen att använda, eller bruka, olika medier. Ur den betydelsen går det 
att diskutera aspekter som omfattning, inriktning och motiv till ett visst 
mediebruk.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor  
Mot bakgrund av ovan förda resonemang är syftet med studien att synliggöra 
och analysera historielärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och 
användbarhet för undervisning och lärande inom gymnasieskolans 
historieämne. För att uppnå syftet använder jag mig av följande tre 
frågeställningar: 
 

1. Vilka olika slags medier uppger lärarna att de använder sig av i 
undervisningen? 

2. Hur menar lärarna att de använder olika slags medier i under-
visningen? 

3. Vilka motiv anger lärarna till varför olika slags medier används i 
undervisningen? 

 
Utifrån den första forskningsfrågan vill jag undersöka de aspekter av lärares 
mediebruk som berör omfattning och inriktning. Vilka medier hävdar 
lärarna att de använder sig av och vilka medier menar de dominerar 
undervisningen? Den andra forskningsfrågan används för att undersöka hur 
lärarna mer konkret resonerar kring sitt mediebruk. Resonemanget utgår 
från att ett medium alltid används i ett visst undervisningssammanhang. 
Därmed är också mediebruket relaterat till frågan om undervisningsmetod. 
Det är denna aspekt jag vill komma åt genom att undersöka hur mediet 
används. Den tredje forskningsfrågan öppnar för många olika perspektiv 
men syftar framför allt till att nå kunskap om hur lärarna uppfattar och 
motiverar de olika mediernas funktion i undervisningen utifrån deras 
betydelse för elevernas lärande och förståelse för historia. Sammantaget 
utmynnar forskningsfrågorna i ett praktiknära och brett perspektiv på 
mediering i historieundervisningen som inte tidigare anlagts i forskning. 
Genom att belysa ovanstående centrala didaktiska områden är min 
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förhoppning att undersökningen ska bidra med viktiga syntetiserande 
insikter gällande hur historielärare förhåller sig till och navigerar i det 
medielandskap som idag utgör deras vardag. 

1.4 Disposition 
Lärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet 
erbjuder två olika fokusområden. Dels den enskilde lärarens mediebruk som 
helhet, dels lärares förhållningssätt till olika mediers användbarhet utifrån 
deras specifika kvaliteter. Det ena perspektivet sätter läraren i centrum och 
det andra perspektivet sätter mediet i centrum. Båda dessa perspektiv 
aktualiseras i studien, vilket märks i såväl tidigare forskning som i 
presentationen av studiens empiriska resultat och i den avslutande 
diskussionen.  
 
I stort följer studien ett tämligen gängse upplägg. Efter den inledande 
presentationen av studiens undersökningsområde och syfte följer nu 
närmast det andra kapitlet med genomgång av undersökningens medie-
teoretiska utgångspunkter. Där presenteras fler av de analytiska begrepp 
som används för att synliggöra och analysera historielärares förhållningssätt 
till olika medier. Det därpå följande tredje kapitlet syftar till att förankra 
studien i ett allmänt historiedidaktiskt sammanhang samt i ett mer specifikt 
forskningsläge. Motivet är inte att här inhämta specifika historiedidaktiska 
analysbegrepp, utan snarare att visa på mediernas generella betydelse för 
historieundervisningen. Det fjärde kapitlet redogör för den metod och det 
material som studien grundar sig på. I kapitel fem och sex erbjuds en utförlig 
redovisning av empirin. Medan det första av dessa kapitel, kapitel fem, sätter 
de enskilda lärarnas mediebruk som helhet i centrum, sätter kapitel sex de 
olika medierna i centrum. Det avslutande sjunde kapitlet anlägger ett mer 
övergripande analytiskt och sammanfattande angreppssätt. Där presenteras 
och används begreppet medieringsstrategier som analytiskt verktyg för att 
synliggöra likheter och skillnader mellan de olika lärarnas förhållningssätt 
till mediernas kvaliteter och användbarhet. I det kapitlet ges också förslag på 
vidare forskning samt kommentarer om studiens användbarhet för 
undervisningspraktiken. 
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2. Medieteoretiska utgångspunkter 

Studien har sin huvudsakliga förankring i det historiedidaktiska 
forskningsfältet, men för att synliggöra och analysera studieområdet 
används teoretiska perspektiv som företrädesvis sätter fokus på medier och 
mediering. Teorier kan vid den här typen av studier användas i både 
frågegenererande och förklarande syfte. De medieteoretiska utgångs-
punkterna betonar generellt sett att den berättelse eller det innehåll som 
förmedlas alltid präglas av mediet som sådant. Innehållet påverkas kort sagt 
av formen. Därmed sammanfaller de teoretiska utgångspunkterna delvis 
med ett frågegenererande perspektiv. Samtidigt används också de teoretiskt 
grundade begreppen mediespecifika kvaliteter, meningserbjudande, 
meningsskapande och medieringsstrategier i analysen av hur lärare 
förhåller sig till olika mediers användbarhet i undervisningen. Sålunda 
används teori i både frågegenererande och förklarande syfte. 
 
När Aksel Tjora diskuterar teoriers användningsområde inom kvalitativ 
forskning menar han att kvalitativ forskning, utifrån en eller flera teoretiska 
traditioner, ofta försöker definiera ramen för vad som är intressanta 
frågeställningar inom ett givet forskningsområde. Vidare menar han att de 
empiriska undersökningarna i kvalitativ forskning ofta formuleras med 
teoretisk öppenhet, med syftet att fånga kvalitativt viktiga nyanser hos det 
empiriska materialet, men att forskaren ändå alltid är mer eller mindre 
teoretiskt positionerad. Denna positionering styr dels forskarens 
förförståelse av och uppfattning om forskningsområdet, dels utvecklar den 
kvalitativa analysen ett specifikt sätt att förstå verkligheten på som 
återspeglar den teoretiska och perspektivmässiga förankringen. I linje med 
Tjoras resonemang ser jag först och främst de använda teoretiska 
perspektiven som en förståelseram för hela forskningsansatsen, inom vilken 
motivet till undersökningen positioneras och förankras. Vidare ser jag de 
teoretiska perspektiven som en ingång i intervjuerna där de påverkar vilka 
frågor som ställs, och jag ser dem också som analytiska tolkningsramar som 
hjälper mig att sätta ord på det jag ser. Tjora poängterar dock att samtidigt 
som de teoretiska perspektiven används som en ram för att förstå och 
definiera forskningsområdet måste de även kunna tillåta att kvalitativt 
viktiga nyanser, och givetvis även motsättningar, får framträda i det 
empiriska materialet.22 Det är också på detta sätt jag använder teorierna och 
de teoretiska begreppen i den här studien. 

2.1 Det medieekologiska perspektivet och mediespecifika 
kvaliteter 
På 1960-talet myntade Marshall McLuhan den välkända frasen ”mediet är 
budskapet”.23 Uttrycket har lett till att McLuhan ofta citerats, men hur ska 
det egentligen förstås? McLuhan använder begreppen medium och medier 

                                                             
22 Aksel Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Student-

litteratur, 2012), 22–25. 
23 Marshall McLuhan, Media: människans utbyggnader (Stockholm: Norstedts, 1991), 16. 
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utifrån en väldigt bred definition. När han talar om medier åsyftas allt från 
tryckt text till kläder, bilen, vapen, glödlampan, järnvägen och flygplanet. Ur 
det perspektivet betraktas medier som grundläggande medel för 
kommunikation och information, vilka starkt påverkar och berör de 
människor och samhällen där de finns. Det är härifrån som uppfattningen 
om medier som ett slags omgärdande miljö, en medieekologi, som påverkar 
såväl människors livsmönster som samhällsformer kommer.24 I enlighet 
med det perspektivet förefaller det rimligt att fundera över hur teknologisk 
utveckling och digitalisering idag genom såväl massmedier som sociala 
medier påverkar människors livsmönster världen över, inte minst i skolan.  
 
Peter Dahlgren menar att McLuhan förstår medier som historiskt 
föränderliga fenomen som sätter ramarna för människors sociala och 
kulturella miljö. Samtidigt ställer han sig frågande till huruvida sådana 
generella teorier kan användas för att undersöka de mer direkta effekterna 
på individen eller samhället.25 Även om jag förstår Dahlgrens invändning 
mot det användningssättet diskuterar faktiskt McLuhan också enskilda 
mediers specifika kvaliteter i relation till hur människor uppfattar och 
använder dem.26 Detta ligger mer i linje med mitt studieområde och det är 
också via den idén jag förstår exempelvis Lässigs resonemang om behovet att 
undersöka olika mediers betydelse i undervisningen.  Hennes resonemang 
bygger just på att olika medier har olika inneboende kvaliteter som medför 
att de påverkar användaren av dem utifrån respektive mediums sätt att verka 
meningsskapande.  

2.1.1 Medieekologi och skolrelaterad forskning 
McLuhan kan ses som en av den medieekologiska teoribildningens mest 
namnkunniga portalgestalter.27 Medieekologin har sitt främsta säte inom 
den nordamerikanska kultur- och kommunikationsforskningen och centralt 
är att medier betraktas som formande miljöer, vilka i sin tur påverkar de 
människor som använder och interagerar med dem.28 Per-Olof Erixon ger 
följande bild av hur medier uppfattas inom den medieekologiska traditionen: 
 
Medieekologin utgår från förställningen att kommunikationsmedier inte är neutrala, 
genomskinliga eller värderingsfria kanaler för att transportera information från en plats till en 
annan. Istället menar man att mediers inneboende fysiska strukturer och symboliska form 
spelar en avgörande roll när det gäller utformningen av vad och hur information kodas och 
överförs och därför också hur det avkodas. Det är mediets struktur som bestämmer 
informationens innehåll och karaktär. Marshall McLuhans välkända devis ”mediet är 

budskapet” ska förstås i det sammanhanget.29 

                                                             
24 Ibid., 17–18. 
25 Ibid., förordet, 10. 
26 Ibid., 33–34. 
27 Den medieekologiska teoribildningen har dock ingen specifik grundare eller något formellt ursprung, men 

Neil Postman är en av dem som utvecklat idéerna och den som introducerat begreppet medieekologi, se Neil 

Postman, Skolan och kulturarvet (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1980), 27–40, 144–145. 
28 Per-Olof Erixon, ”Skola och skrivundervisning i ett medieekologiskt perspektiv”, i Att läsa och skriva: två 

vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000, red., Ann-Catrine Edlund (Umeå: Umeå Universitet, 

2012), 181–182. 
29 Ibid., 181. 
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Erixon, som i sin forskning för ner det medieekologiska synsättet till 
skolmiljöer, menar vidare att det medieekologiska teoriperspektivet ger 
uttryck för synsättet att olika medier är bra på skilda saker, vilket i ett 
undervisningssammanhang innebär att olika medier kan användas för skilda 
syften.30 I linje med Erixons resonemang menar Kevin Schut att ett 
medieekologiskt perspektiv öppnar upp för att tala i termer av olika mediers 
möjligheter och begränsningar utifrån deras inneboende kvaliteter.31 Av 
intresse är också att notera att medieekologin per definition inte tar parti för 
nya medieteknologier eller försvarar äldre sådana.32 Fokus ligger istället på 
att förstå hur olika medier, utifrån sina specifika kvaliteter, påverkar de 
människor, samhällen och kulturer där de olika medierna finns.  
 
I den här undersökningen används det medieekologiska teoriperspektivet 
som en forskningslegitimerande teoretisk utgångspunkt som gör gällande att 
medier i skolundervisningen inte bör ses som neutrala eller värderingsfria 
kanaler för att förmedla information. Ur det perspektivet kan alltså 
läroböcker, dataspel och skönlitteratur antas ha olika kvaliteter som medför 
att de används utifrån olika motiv och på olika sätt i undervisningen. Men 
teorin har också en förklarande funktion genom begreppet mediespecifika 
kvaliteter. Det medieekologiska perspektivet utrycker att medier har 
inneboende kvaliteter och för att beskriva den idén använder jag just 
begreppet mediespecifika kvaliteter. Även om begreppet har en tydlig 
förankring i ett medieekologiskt ramverk bör det samtidigt nämnas att det 
inte är ett etablerat medieekologiskt begrepp. I den här studien används 
begreppet mediespecifika kvaliteter för att beskriva i vilken utsträckning 
lärarna uppfattar att olika medier bär på just specifika kvaliteter som 
påverkar deras användbarhet i undervisningen.  

2.2 Affordance som meningserbjudande och 
meningsskapande 
Begreppen meningserbjudande och meningsskapande bygger vidare på 
antagandet att olika medier har olika kvaliteter och används i studien för att 
förstå om, och i så fall hur, lärarna menar att skilda medier har olika 
betydelse för elevers lärande och förståelse av historia. För att mer noggrant 
förklara innebörden i begreppen och hur de används i studien tar jag min 
utgångpunkt i begreppet affordance, som är ett annat exempel på hur 
företeelsen om mediespecifika kvaliteter kan förstås. Det är ett begrepp som 
ursprungligen inte är medieteoretiskt, även om det ibland används inom 
medieekologisk teoribildning. Affordance som begrepp myntades av James J 
Gibson och användes från början inom perceptionspsykologin. Utifrån 
begreppet affordance diskuterar Gibson interaktionen mellan individer, både 
i form av djur och människor, och den miljö de befinner sig i. Grundtanken 
bakom begreppet är att det ska beskriva relationen mellan individen och 

                                                             
30 Ibid., 185–186. 
31 Kevin Schut, “Strategic Simulations and Our Past: The Bias of Computer Games in the presentation of 

history”, Games and Culture 2:3, (2007), 216. 
32 Erixon, Skola och skrivundervisning i ett medieekologiskt perspektiv, 181–182. 
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dess omgivning och en utgångspunkt är att objekt eller föremål, i likhet med 
det medieekologiska tankesättet, inte är neutrala.33 Begreppet affordance har 
använts inom såväl perceptionspsykologi och arkitektur som informatik och 
pedagogik och kanske är det begreppets vaghet som inbjuder till varierande 
tolkningar och användningssätt. Jag låter följande formulering av Gibson 
visa på vad som just kan uppfattas som en vaghet hos begreppet, eller 
åtminstone vad som kan förstås som ett relationellt förhållande mellan 
individ och omgivning där användaraspekten betonas: 
 
An important fact about the affordances of the environment is that they are in a sense objective, 
real and physical, unlike values and meaning, which are often supposed to be subjective, 
phenomenal and mental. But, actually, an affordance is neither an objective property nor a 
subjective property; or it is both if you like. An affordance cuts across the dichotomy of 
subjective-objective and helps us to understand its inadequacy. It is equally a fact of the 
environment and a fact of behavior. It is both physical and psychical, yet neither. An affordance 

points both ways, to the environment and to the observer.34 
 
Genom att lägga tonvikten på användarperspektivet ansluter sig forskare 
som Staffan Selander och Gunther Kress till en relationell förståelse av 
begreppet affordance. De synliggör idén med begreppet affordance utifrån 
meningsbegreppet och gör en distinktion mellan vad de beskriver som 
erbjuden mening och uppfattad mening utifrån ett visst objekts eller 
mediums meningspotential. Där Selander och Kress använder begreppen 
erbjuden mening och uppfattad mening använder jag i den här studien 
begreppen meningserbjudande och meningsskapande. De uttrycker att 
producenter av till exempel medier och andra artefakter inte kan ta hänsyn 
till alla kulturellt inbäddade aspekter och att den uppfattade meningen beror 
på skilda företeelser som seder, bruk, vana, nyfikenhet eller en mer eller 
mindre reflekterad hållning och så vidare. Mediers meningspotential och 
handlingspotential är relationella begrepp enligt Selander och Kress. Den 
faktiska betydelse som till exempel ett medium får, avgörs av relationen 
mellan medium och användare i en specifik social kontext.35 Denna 
relationella syn på begreppet affordance i betydelsen meningserbjudande, är 
ledande även för denna studie. Det innebär att meningserbjudandet bör 
förstås ur ett användarperspektiv kopplat till individuella och sociala 
faktorer. Mötet mellan människor och medier bör följaktligen förstås som 
dialektiskt och även om ett medium kan sägas ha ett visst inneboende 
meningserbjudande, realiseras dess potential i en social praktik och i mötet 
med en användare. Ett mediums meningserbjudande innebär därmed 
möjligheten till ett meningsskapande, men behöver inte vara identiskt med 
detta.36  
 

                                                             
33 James J Gibson, The ecological approach to visual perception (Boston: Houghton Mifflin Company, 1979), 

127–128. Se även Howard Gardner, The mind´s new science (New York: Basic books, 1987), 308–311.  
34 Gibson, The ecological approach to visual perception, 129. 
35 Selander, Kress, Design för lärande: ett multimodalt perspektiv, 39–42.  
36 För fler exempel gällande dialektiken mellan meningserbjudande och meningsskapande utifrån relationen 

mellan medium och användare, se Schut, ”Strategic simulations and our past: the bias of computer games in 

the presentation of history”, 215–218., Jonas Almqvist, ”Artefaktanvändning i undervisningssammanhang – 

en priviligeringsanalys”, Utbildning och demokrati 17:3, (2008), 48–55. 
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Definitionen av lärande som meningsskapande har också använts i flera 
studier kopplat till undervisning utifrån olika ämnesområden.37 Samtidigt 
menar Gärdenfors med flera, utifrån meningsbegreppets vida användnings-
område, att det knappast är möjligt att ge en heltäckande definition som 
förklarar begreppets samtliga användningsområden. Intention, syfte, avsikt, 
betydelse och funktion i helheten är alla exempel på definitioner av 
meningsbegreppet. Men när begreppet används i samband med ord och 
berättelser, vilket kan sägas vara det som förmedlas i olika medier, menar 
Gärdenfors att mening är synonymt med betydelse.38 Likt meningsbegreppet 
används även begreppen meningsskapande och meningserbjudande på 
skilda sätt inom olika forskningsområden, givetvis underordnat de teoretiska 
perspektiv som forskningen anlägger. Begreppen används som analytiska 
verktyg för att undersöka allt från elevers individuella lärande utifrån 
specifika medier, till skolundervisning ur en bredare samhällelig kontext 
utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv.39 När jag i den här studien 
diskuterar i termer av att ett medium har ett visst meningserbjudande, 
betyder det att mediet utifrån sin specifika form erbjuder ett visst sätt att 
skapa förståelse för och kunskap om historia. Ett mediums menings-
erbjudande bör dock betraktas som relationellt, vilket innebär att ett 
meningserbjudande per automatik inte bestämmer meningsskapandet. Den 
erbjudna meningen behöver inte vara detsamma som den uppfattade 
meningen. Begreppen meningserbjudande och meningsskapande används 
sålunda i den här studien för att synliggöra lärarnas uppfattning om hur 
elever förstår och får kunskap om historia utifrån olika medier. Båda 
begreppen används utifrån ett tolkande syfte, som sammanfaller med hur 
Will Wright förhåller sig till meningsbegreppet. Han menar att: 
 
Meaning is not something that can be pointed to or hit with a hammer; it must be 
communicated – that is, meaning does not exist in the world, it exists in a relationship between 
things in the world and a person or a group of people. Meaning cannot be observed; it can only 

be interpreted.40 

                                                             
37 Se exempelvis, Magnusson, Meningsskapandets möjligheter: multimodal teoribildning och multiliteracies 

i skolan, 46., Annika Manni, Känsla, förståelse och värdering: elevers meningsskapande i skolaktiviteter om 

miljö- och hållbarhetsfrågor, Umeå Studies in educational sciences (Umeå: Umeå Universitetet, 2015) 9., 

Niklas Ammert, Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i möten med historia (Lund: Nordic 

Academic Press: 2013), 18–20, 67–70. 
38 Peter Gärdenfors, Den meningssökande människan (Stockholm: Natur och kultur, 2006), 11, 107–108., 

Nationalencyklopedin (Höganäs: Bokförlaget bra böcker, 1994), band 13, 238. 
39 För en överblick av hur begreppen meningserbjudande och meningsskapande använts i undervisnings-

relaterad forskning se Magnusson, Meningsskapandets möjligheter: multimodal teoribildning och 

multiliteracies i skolan, 46–49, Tomas Englund, ”Inledning”, i Skillnad och konsekvens: Mötet lärare-

studerande och undervisning som meningserbjudande, red. Tomas Englund (Lund: Studentlitteratur, 2004), 

13–15., Johan Liljestrand. ”Klassrummet som arena för diskussioner”, i Skillnad och konsekvens: Mötet 

lärare-studerande och undervisning som meningserbjudande, red. Tomas Englund (Lund: Studentlitteratur, 

2004), 107–120., Eva Hultin, ”Litteraturundervisningens demokratiska potential”, i Skillnad och konsekvens: 

Mötet lärare-studerande och undervisning som meningserbjudande, red. Tomas Englund (Lund: 

Studentlitteratur, 2004), 221–227., Tomas Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, i Didaktik, red. 

Michael Uljens (Lund: Studentlitteratur, 2002), 120–143., Moira von Wright, Vad eller vem? En pedagogisk 

rekonstruktion av GH Meads teori om människors intersubjektivitet (Göteborg: Daidalos, 2010), 43–50. 
40 Will Wright, Six Guns and Society, a structural study of the Western (Berkeley, California: University of 

California Press, 1975), 196. 
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2.3 Mediering och medieringsstrategier 
Eftersom skönlitteratur, konst, monument, fotografier, dokumentär- och spelfilmer, tecknade 
serier, tv-program, datorspel och musik påverkat och påverkar många människors 
verklighetsuppfattning och deras syn på såväl historien och nutiden som framtiden, är det 
rimligt att argumentera för att sådana material och källor bör rymmas i skolans undervisning. 

Det finns även stöd för denna tanke i styrdokumenten.41 
 
Ulf Zander argumenterar i citatet ovan för att en mångfald av medier bör 
rymmas i historieundervisningen eftersom samhället idag präglas av just ett 
sådant pluralistiskt mediebruk. Zanders ståndpunkt ligger sålunda, om än 
implicit, i linje med begreppen mediespecifika kvaliteter, menings-
erbjudande och meningsskapande. Samtliga dessa begrepp fokuserar 
nämligen på det historiedidaktiskt centrala begreppet förmedling, ett 
begrepp som jag återkommer till i nästa avsnitt där jag placerar in studien i 
en historiedidaktisk kontext. Den forskare som från svensk horisont och 
företrädesvis ur ett lärandeteoretiskt perspektiv introducerat och fokuserat 
på förmedlingsperspektivet för människors lärande i allmänhet och för 
skolans undervisning i synnerhet är Roger Säljö. Säljö gör detta genom att 
plocka upp och använda Vygotskys begrepp mediering. Vygotsky betonade 
den språkliga medieringen, men idag används begreppet ofta för att beskriva 
människors lärande i relation till sin omgivning i form av olika verktyg, 
instrument och medier.42 Begreppet mediering är kort sagt centralt för det 
sociokulturella betraktelsesättet på lärande. I korthet utgör detta teoretiska 
perspektiv en kritik av, och ett alternativ till, den empiriskt betonande 
behaviorismen och den rationalistiskt inriktade kognitivismen.43 I en central 
passage uttrycker Säljö att i: 
 
[…] ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom 
intellektuella/språkliga redskap medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter. 
Begreppet medierar som kommer från tyskans Vermittlung (förmedla) – antyder således att 
människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. Tvärtom hanterar 
vi den med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra 
sociala praktiker […] När vi tar bort redskapen, den sociala praktiken och studerar tänkandet 
eller lärandet ’i sig’, har vi tappat bort vårt fenomen och ägnar oss åt studier av tämligen 

hjälplösa individer som berövats sina sociokulturella resurser.44 

 
Det sociokulturella perspektivet på lärandet som helhet är komplext 
eftersom det inbegriper såväl individers tänkande och sociala relationer som 
individers bruk av medierande redskap. Centralt för perspektivet är dock att 
lärande alltid sker i ett kommunikativt och sociohistoriskt sammanhang där 
olika fysiska och språkliga verktyg ingår. Just verktygsaspekten är central 
och Säljö använder detta perspektiv för att analysera olika sidor av det 

                                                             
41 Ulf Zander, ”Historiekulturella manifestationer – historia i ord, bilder och musik”, i Historien är när-

varande: historiedidaktik som teori och tillämpning, red., Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander (Lund: Student-

litteratur, 2014), 133. 
42 Zander, ”Historiekulturella manifestationer - historia i ord, bilder och musik”, 134., Feiwel Kupferberg, 

”Medierat lärande och pedagogisk teori”, i Medierat lärande och pedagogisk mångfald, red. Amhag m.fl. 

(Lund: Studentlitteratur, 2013), 27. 
43 Roger Säljö, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Prisma, 2000), 47–73., Se 

även James V Wertsch, Mind as action (New York: Oxford University Press, 1998). 
44 Säljö, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 81. 
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alltmer mångfacetterade medielandskapet.45 Det sociokulturella perspek-
tivets framhållande av medieringen som central för lärande kan sålunda stå 
som en mer underbyggd lärandeteoretisk fond till studiens övriga 
medieteoretiska utgångspunkter. Det finns nämligen, som jag ser det, en 
mycket stark länk mellan de sociokulturella och medieekologiska 
perspektiven.46 Den sociokulturella teorin som helhet är mycket omfattande 
och mitt syfte med att lyfta fram teorin är inte att anlägga perspektivet som 
helhet på min studie. Det är uteslutande synen på mediering inom detta 
teorikomplex som framstår som ett förklarande lärandeteoretiskt komple-
ment till studiens övriga medieteoretiska utgångspunkter.  
 
I den här studien används begreppet mediering för att betrakta lärandet som 
medierat. Utifrån detta antagande används ytterligare ett begrepp för att 
stödja analysen av likheter och skillnader mellan olika lärares 
förhållningssätt till mediernas betydelse i undervisningen, nämligen 
medieringsstrategier. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivets 
fokus på medieringens betydelse för lärandet motiveras antagandet att 
läraren behöver fundera över hur ämnet skall medieras utifrån syftet med 
olika delar av undervisningen. Med tanke på det omfångsrika utbudet av 
information i form av olika medier idag innebär detta en allt större 
möjlighet, men också en allt större didaktisk utmaning. Den andra delen i 
begreppet medieringsstrategier är begreppet strategier. Med strategier avses 
i den här studien hur lärarna förhåller sig till olika mediers användbarhet 
och hur de navigerar i det omfångsrika medielandskapet. Begreppet 
medieringsstrategier är mig veterligen inte tidigare använt i didaktisk 
forskning. Inspiration till begreppet kommer från Thomas Nygrens 
licentiatavhandling Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och 
undervisningsstrategier där lärares undervisning beskrivs i termer av just 
övergripande strategier.47 Begreppet medieringsstrategier har använts av 
Pelle Snickars, men då med en annan innebörd.48 Till skillnad från de andra 
teoretiskt grundade analysbegreppen är medieringsstrategier utvecklat i 

                                                             
45 Säljö, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 29–46., För fler resonemang, se exempelvis 

Roger Säljö, Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet (Stockholm: 

Norstedts, 2010), 12–72., Roger Säljö, ”Lärande i människans landskap”, i Kunskap och människans 

redskap: teknik och lärande, red. Hans Rystedt och Roger Säljö (Lund: Studentlitteratur, 2008), 13–20., 

Roger Säljö, ”Medier och det sociala minnet: dokumentationspraktiker och lärande från stentavlor till 

internet”, i Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i 

lärandepraktiker, red. Jenny Hedman, Anna Lundh (Stockholm: Carlssons, 2010), 13–33. 
46 I enlighet med det sociokulturella perspektivets ansats menar exempelvis Säljö att människors lärande 
alltid är situerat i ett sammanhang där olika krav ställs på människors lärande. Med det som utgångspunkt 
hävdar Säljö att det krävs alltmer komplexa läsfärdigheter idag vad gäller att kunna välja och värdera 
information ur olika textgenrer och medietyper. Se Säljö, ”Medier och det sociala minnet: doku-
mentationspraktiker och lärande från stentavlor till internet”, 33., För relationen mellan de medieekologiska 
och sociokulturella perspektiven i undervisningssammanhang, se Per-Olof Erixon, ”Svenskämnet i skärm-
kulturen”, Tidskrift för litteraturvetenskap 40:3-4, (2010), 155–156. 
47 Thomas Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier (Umeå: Umeå 
universitet, 2009). 
48 Pelle Snickars, ”Det fotografiska krigsminnet”, Svenska dagbladet, 9 juni 2002, Pelle Snickars och Cecilia 
Trenter, ”Historia som film – en introduktion” i Det förflutna som film och vice versa: Om medierade 
historiebruk, Pelle Snickars, Cecilia Trenter, red. (Lund: Studentlitteratur, 2004), 21. 
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samband med analysen av studiens empiriska material. Jag återkommer till 
begreppet och utvecklar förståelsen av det i det avslutande sjunde kapitlet. 

2.4 Medieteoretiska utgångspunkter – sammanfattning 
Med utgångspunkt i Lässigs resonemang, som betonar vikten av att 
undersöka hur olika medier samverkar och kombineras i undervisningen, 
använder jag i denna studie det medieekologiska perspektivet och begreppet 
mediespecifika kvaliteter som en utgångspunkt för att undersöka lärares 
mediebruk inom historieundervisningen. Utifrån perspektivet att olika 
medier genom sina specifika kvaliteter även kan antas ha skilda funktioner i 
undervisningen används begreppen meningserbjudande och menings-
skapande för att tolka och förstå hur olika medier uppfattas erbjuda kunskap 
och skapa förståelse för historia i undervisningen. Utifrån det sociokulturella 
perspektivets betoning av medieringens betydelse för lärandet används 
medieringsbegreppet som grund för det mer preciserade begreppet 
medieringsstrategier. Begreppet medieringsstrategier används i analytiskt 
syfte för att synliggöra och diskutera likheter och skillnader mellan olika 
lärares förhållningssätt till mediernas betydelse i undervisningen. Samman-
fattningsvis ligger sålunda de medieteoretiska utgångspunkterna till grund 
för hur jag positionerar mig i relation till mitt forskningsområde. I enlighet 
med det har de teoretiska perspektiven influerat formuleringen av syftet och 
forskningsfrågorna, hur intervjufrågorna har ställts, samt hur jag gått till 
väga i analysarbetet. 
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3. Historiedidaktiskt sammanhang och 
tidigare forskning  

Även om studien befinner sig i skärningspunkten mellan historiedidaktik, 
läromedelsrelaterad forskning och det framväxande forskningsområdet 
medie- och informationskunnighet, har den ändå sin huvudsakliga ämnes-
mässiga förankring i det historiedidaktiska forskningsfältet. I detta kapitel 
ämnar jag placera in studien i denna historiedidaktiska kontext samt lyfta 
fram forskning som är relevant för själva undersökningsområdet. 

3.1 Historiedidaktiskt sammanhang 
Syftet med detta avsnitt är främst att uppmärksamma medieringens centrala 
roll för den historiedidaktiska forskningen utifrån dess fokus på 
historieförmedling. I det här avsnittet redogör jag i korthet för några centrala 
drag hos den historiedidaktiska forskningens utveckling i Sverige och 
därefter kommenterar jag historieämnets förändring och villkor utifrån 
ämnesplanen från 2011.  

3.1.1 Det historiedidaktiska forskningsfältet  
Idag finns det ett historiedidaktiskt forskningsfält i Sverige som präglas av 
mångfald. Det historiedidaktiska forskningsfältet är dock tämligen ungt som 
egen disciplin i Sverige, men gemensamt för den historiedidaktiska 
forskning som bedrivits är dess fokus på förmedling av historia.49 Klas-
Göran Karlsson uttrycker att: 
 
Historiedidaktik handlar om förmedling av historia […] Historiedidaktiker intresserar sig 
följaktligen för vilken historia som förmedlas, hur denna historia förmedlas samt av vem och till 
eller för vem […] På en strukturell nivå innefattar kedjan också olika kanaler och medier i vilken 
historia förmedlas, från traditionella sådana som utbildningssystem och massmedier till 
moderna kanaler som tidigare inte uppmärksammats eller ens existerat, som film och andra 

delar av underhållningsbranschen och datavärlden.50 

 
Även om det historiedidaktiska fältet numera inbegriper många olika 
forskningsinriktningar kan själva förmedlingen av historia, såsom Karlsson 
poängterar, fortfarande sägas utgöra dess kärna. Samtidigt har en viss 
förskjutning gällande detta skett. I början av 1980-talet var den 
historiedidaktiska forskningen i Sverige framför allt inriktad på studiet av 
läroplaner, läroböcker och historieämnets plats i skolan, men i slutet av 
1990-talet och i början av 2000-talet flyttades fokus allt mer mot att, utifrån 
begrepp som historiekultur och historiebruk, studera historieförmedling i ett 

                                                             
49 Bengt Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning, Vetenskapsrådets rapportserie (Stockholm: 

vetenskapsrådet, 2005), 8., David Ludvigsson, ”Kritiska perspektiv på historiedidaktiken”, i Kritiska 

perspektiv på historiedidaktiken, red. David Ludvigsson, Aktuellt om historia 2013:2 (Bromma: 

Historielärarnas förening, 2013), 8., Christer Karlegärd, Klas-Göran Karlsson, red., Historiedidaktik (Lund: 
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brett samhälleligt perspektiv.51 Denna förändring konstaterades även av 
Bengt Schüllerqvist i en inventering av fältet 2005, som därtill poängterade 
att praktiknära forskning med inriktning mot undervisning och lärande i 
undervisningsämnet historia bedrivits i högst begränsad omfattning.52 2013 
konstaterade David Ludvigsson att den skolanknutna forskningen nu hade 
ökat i Sverige och att den historiedidaktiska forskningen generellt, såväl 
internationellt som i Sverige, nått ett skede där den samlade empiriska 
kunskapen var betydande och att såväl medvetenhet och kunnande kring 
teoretiska aspekter och forskningsmetoder hade ökat. Denna bild 
bekräftades av Karlsson som menade att det inom den historiedidaktiska 
forskningen hade skett en explosiv kunskapsutveckling.53 Båda uttryckte 
också att en bidragande faktor till denna utveckling var att historie-
didaktiken till sin natur varit tvärvetenskaplig och att de vetenskapliga 
impulserna kommit från många olika vetenskapliga discipliner.54  
 
Parallellt med den historiedidaktiska forskningens utveckling i Sverige har 
det allmänna historieintresset ökat sedan 1990-talet. Karlsson uttrycker det 
som att historien har återkommit på bred front som en meningsbärande del 
av tillvaron.55 Detta har i sin tur inneburit ett ökat forskningsfokus på 
historieförmedlingens aspekter ur ett brett samhälleligt perspektiv med 
historiebruk som bärande begrepp. För den här studiens räkning menar jag 
att det ökade utbudet av historia utanför skolan i allra högsta grad är en 
fråga även för den forskning som undersöker skolans historieundervisning. 
Det går nämligen inte att dra tydliga skiljelinjer mellan historieförmedling i 
skolan och den förmedling av historia som sker i en bredare samhälls-
kontext. Utifrån historiedidaktikens fokus på ämnets förmedlande aspekter 
konstaterar exempelvis Niklas Ammert att det idag finns ett stort utbud av 
historieförmedling tillgängligt för ungdomar utanför skolans väggar. Han 
konstaterar att tv-tablåerna är fyllda med program om historia och i 
tidningskiosker finns en uppsjö av framför allt populärhistoriska tidskrifter. 
Om man därtill räknar alla spelfilmer samt dator- och tv-spel med historisk 
ramhandling vidgas utbudet ytterligare. Utifrån en undersökning om hur 
högstadieelever oftast möter historia framgår det att skolan först hamnar på 
fjärde plats efter film, böcker och spel.56 Vidare menar Ammert att detta är 
intressant utifrån ett undervisningssammanhang eftersom det tydligt visar 
att eleverna har stora möjligheter att stöta på historia i andra sammanhang 
än i skolan. Han summerar sitt resonemang med en frågeställning som i allra 
högsta grad är central för den här studiens undersökningsområde: 
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Det faktum att skolan kommer först på fjärde plats är en påminnelse om att världen utanför 
skolan står för huvuddelen av historieförmedlingen i samhället. Resultaten visar den mångfald 
av möten och den rika flora av förmedlingskanaler som förekommer. Genomslaget av urval, 
tolkningar och perspektiv torde vara monumentalt. Det är därför av intresse att vidare studera 
vilken uppgift skolans undervisning de facto tar på sig: försöker lärare i sin undervisning vara 
ytterligare en förmedlingskanal som konkurrerar med film och spel eller utgör 
historieundervisningen ett komplement som möjliggör för eleverna att skaffa sig redskap för att 

se sammanhang, tolka budskap och förhålla sig kritiskt och analysera bruket av historia?57 

 
Historieintresset och utbudet tenderar sålunda att vara större än skolämnet 
historia, vilket innebär att den historiedidaktiska forskning som är 
intresserad av undervisning och lärande inom historieämnet i skolan inte 
kan nöja sig med att titta på läroplaner, ämnesplaner och läroböcker. Inte 
minst är detta kopplat till frågor om makten över historieförmedlingen i ett 
samhälle.58 Den historiedidaktiska forskningen betonar sålunda mediering-
ens betydelse och exempelvis Zander menar att det är rimligt att argumen-
tera för att skolan både bör integrera en mångfald av medier i sin historie-
undervisning och att den historiedidaktiska forskningen bör uppmärksamma 
detta.59  
 
Som jag tidigare beskrev menar Schüllerqvist att historiedidaktik ur ett snävt 
perspektiv handlar om skolans historieundervisning, och ur ett bredare 
perspektiv om förmedlingsaspekter kopplat till ett samhälleligt historiebruk 
med en mångfald av förmedlande medier. Lite tillspetsat skulle man alltså 
kunna säga att det finns två sätt att definiera historiedidaktik, vilket leder till 
två skilda perspektiv på forskningsämnet. Jag menar att det idag är en 
central forskningsuppgift för den skolrelaterade historiedidaktiken att knyta 
ihop de två perspektiven och undersöka om, och i så fall hur, skolans 
historieundervisning integrerar de historieförmedlande medier som åter-
finns överallt i samhället, såväl inom som utanför skolan.  

3.1.2 Historieämnets förändring och villkor utifrån 
ämnesplanen från 2011  
Från att ha varit ett nationellt ämne med främsta uppgift att förmedla fosterlandets storslagna 
förflutna har historieämnet blivit världsomspännande med uppgift att på olika sätt lära eleverna 
en mångfald av perspektiv, tänkande och värden. I styrdokumenten framträder ett allt mer 

komplext ämne för lärare att hantera i undervisningen.60 

 
Thomas Nygren beskriver historieämnets förändring under de senaste 
decennierna som en utveckling mot ett allt mer vetenskapligt förankrat 
ämne där en tidigare stoffträngsel har kompletterats med en perspektiv-
trängsel och där olika värden som hänsyn och tolerans har kommit att 
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samsas med identitetsaspekter och analytiska förmågor.61 Trots dessa 
ambitioner hävdar Per-Arne Karlsson att det i stor utsträckning ändå är 
meningslös faktamemorering som har präglat historieundervisningen i 
skolan, såväl i Sverige som internationellt.62 Som en motvikt till den historie-
undervisning som Karlsson beskriver, och som bidragande till historie-
ämnets förändring i den riktning som Nygren ger uttryck för, bör man se de 
två historiedidaktiska traditioner som influerat utformningen av de svenska 
ämnesplanerna i historia. De två rörelserna är den tysk-danska historiemed-
vetandetraditionen och den anglosaxiska historiskt tänkandetraditionen. Det 
finns anledning att kort redogöra för dessa två traditioner eftersom de har 
påverkat historieämnet och därmed satt ramarna för historieundervisning i 
Sverige idag. De placerar också, ofta implicit, medieringen i centrum.63  
 
Båda rörelserna startar under 1970-talet och kan ses som försök att låta 
historieämnet utgöra ett meningsbärande och meningsskapande ämne i 
motsats till det meningslösa memorerande av fakta som Per-Arne Karlsson 
beskriver. Mot bakgrund av den tyska antidemokratiska historien under 
1900-talet menade företrädare för historiemedvetandetraditionen att 
historieämnet skulle spela en central roll i utvecklandet av ett nytt och 
demokratiskt Tyskland.64 Enligt en klassisk definition formulerad av Karl-
Ernst Jeismann betyder begreppet historiemedvetande ”sammanhanget 
mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på 
framtiden”.65 Utifrån det uttrycker Klas-Göran Karlsson att historie-
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medvetandet är att likna vid en mental kompass som hjälper oss att skapa 
mening i tillvaron och orientera oss i tiden.66 
 
Tanken med att låta begreppet historiemedvetande vara bärande i historie-
undervisningen var i Tyskland att det skulle finnas en gemensam 
referensram mellan generationerna, vilket i sin tur skulle skapa samhörighet 
och en gemensam identitet.67 I detta sammanhang spelar det multi-
kronologiska förhållningssättet mellan dåtid, samtid och framtid som 
uttrycks av Jeismann ovan en central roll. Även Bernard Eric Jensen betonar 
det multikronologiska förhållningssätt som ligger bakom historiemed-
vetandebegreppet när han uttrycker att det som avses med ett historie-
medvetande är alla former av medvetande som berör samspelet mellan 
dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan. Utifrån föreliggande 
studies undersökningsområde, samt utifrån den fråga om historielärares 
mediebruk som Ammert adresserar ovan, är det av vikt att lyfta fram hur 
Jensen betonar att om skolans historieundervisning ska lyckas med att 
utveckla elevernas historiemedvetande måste undervisningen ha ett mer 
uppenbart bruksvärde än vad som ofta varit fallet. Utifrån det måste den ta 
hänsyn till den historia, i form av olika medier, som elever möter även 
utanför skolan.68  
 
Om historiemedvetandet betraktas som en mental kompass som ska hjälpa 
oss att förstå samtiden och anlägga perspektiv på framtiden utifrån 
tolkningar av det förflutna är själva idén med begreppet tydlig. Jensen 
problematiserar dock den grundläggande uppfattningen av begreppet och 
menar att det finns ett antal läro- och bildningsprocesser gällande 
historiemedvetandet som är komplexa och sammanvävda. Han identifierar 
åtminstone fem processer när han beskriver historiemedvetande som 
identitet, som mötet med det annorlunda, som socio-kulturell läroprocess, 
som värde- och principförklaring och som berättelse.69 Ytterligare ett sätt att 
beskriva vad ett historiemedvetande är står Rüsen för när han beskriver 
historiemedvetandets essens som en narrativ kompetens som förklarar 
principerna för hur människor orienterar sig och skapar mening i relationen 
mellan dåtid, samtid och framtid.70  
 
Samtidigt som Klas-Göran Karlsson beskriver hur historiemedvetande sedan 
1990-talet har etablerats som historiedidaktikens nyckelbegrepp menar han 
att eftersom begreppet rör historisk kunskapsbildning och historiskt 
tänkande i bred bemärkelse är det ett analytiskt och empiriskt svårfångat 
begrepp. Detta uppmärksammas också av Robert Thorp som i en studie av 
hur begreppet historiemedvetande definierats, tillämpats och legitimerats i 
svensk historiedidaktisk forskning konstaterar att det finns en konsensus 
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kring begreppet som ligger nära Jeismanns klassiska definition. Begreppets 
definition har dock tillämpats på åtminstone sex olika sätt. Enligt dessa sätt 
betraktas historiemedvetande som identitetsskapande, som menings-
skapande, som historieskapande, som insiktsskapande, som värdeskapande 
och slutligen som heuristiskt. Thorp menar i linje med detta att historie-
medvetande tenderar att bli ett begrepp som innefattar allt men förklarar 
desto mindre, och att begreppet existens därmed blir svår att motivera jämte 
tillämpningarna av det.71 Likväl är historiemedvetande det mest centrala 
begreppet i syftesformuleringen för historieämnet i den svenska 
gymnasieskolan. Mitt ärende är förvisso inte att värdera begreppet som 
sådant, men jag menar att den mångsidighet som finns i historie-
medvetandebegreppet bör ses som en viktig orsak till den ämnesutveckling 
Nygren beskriver ovan. I enlighet med den utvecklingen beskriver han 
historieämnet som en allt mer omfattande historia där perspektivträngseln 
innefattar många av de sätt att förstå begreppet historiemedvetande på som 
exempelvis Jensen och Thorp redogör för. För den här studiens räkning är 
det sålunda av stort intresse att se hur olika medier kan användas för att 
stödja undervisning kring historieämnets olika områden, varav många kan 
sägas rymmas inom den vida tolkningen av historiemedvetandebegreppet. 
 
Bakom den anglosaxiska historiskt tänkandetraditionen finns inte samma 
uppgörelse med en historia präglad av antidemokratiska inslag som i 
Tyskland. Rörelsen bör mer ses som en uppgörelse med den typ av 
meningslöst faktamemorerande, som beskrivits av Per- Arne Karlsson ovan, 
där historieundervisningen bedrivs som en passivt reproducerande fakta-
inlärning av en redan färdigpaketerad historia.72 Men där historiemed-
vetandetraditionen lyft fram aspekter som självuppfattning och identitets-
skapande i ett multikronologiskt perspektiv har historiskt tänkande-
traditionen istället lyft fram historia som ett färdighetsämne med fokus på 
aspekter som träning i källkritik, kritiskt tänkande samt människors 
agerande i relation till historiska förändringsprocesser. Fokus på 
utvecklandet av dessa färdigheter inom historiskt tänkandetraditionen har 
skett inom ramen för en historiedidaktisk forskning som hämtat inspiration 
från utvecklingspsykologer som Piaget och Bruner, och i viss mån även 
Vygotsky.73 Den ”kognitiva revolutionen” inom pedagogik och didaktik, där 
människors lärande relateras till och förstås utifrån utvecklingspsykologiska 
perspektiv, har varit viktig för historiskt tänkandetraditionen. Det beskrivs 
som en avgörande förutsättning för hur forskningen inom denna rörelse växt 
fram.74 Detta är alltså ett exempel på det tvärvetenskapliga arbete som kan 
sägas ha berikat och utvecklat den historiedidaktiska forskningen. 
 

                                                             
71 Karlsson, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv”, 57., Robert Thorp, Histori-

cal Consciousness, Historical Media and History Education, Licentiatavhandlingar från Forskarskolan 

Historiska medier nr. 5 (Umeå: Umeå universitet, 2014), 45–46. 
72 Lund, Historiedidaktikk: en håndbok for studenter og lærere, 37–38. 
73 Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning, 61–63. 
74 Stearns m.fl. “Knowing, Teaching and Learning history; National and International Perspectives, 3–4. 



 

23 

Medieringens betydelse för historieundervisningen har också upp-
märksammats inom historiskt tänkandetraditionen, bland annat genom att 
frågan om undervisningsmaterial aktualiserats utifrån fokus på förändrade 
arbetsmetoder. Detta visar  att frågan om vilka medier som används i under-
visningen sammanfaller med vilka undervisningsmetoder som används. 
Rent konkret genomfördes försök med nya metoder i undervisningen där 
den traditionella, kronologiskt baserade läroplanen, ersattes med en 
tematisk och där undervisningen baserades på olika typer av medier så som 
primärkällor, bilder och filmer. Arbetssättet i den här typen av undervisning 
har i högre grad varit inriktat på det som kallas för ”doing history” där 
elevernas förmåga till analytiskt tänkande, historisk empati och 
flerperspektivism tränats genom källhantering och källkritik, och genom 
rekonstruktion av historiska händelseförlopp utifrån många olika källor.75  
 
Sammanfattningsvis bör sägas att både historiemedvetandetraditionen och 
historiskt tänkandetraditionen har syftat till att förändra historieämnet till 
ett meningsbärande och för eleverna meningsskapande ämne. Ur det 
hänseendet är båda rörelserna inriktade på historieämnets legitimitet och 
frågan om varför man ska läsa historia. I den svenska skolan är 
historiemedvetande förvisso själva kärnbegreppet i syftesformuleringarna, 
men i dessa återfinns även centrala områden hämtade från historiskt 
tänkandetraditionen.76 Utifrån syftesformuleringarna framträder historie-
ämnet som ett omfattande och perspektivrikt ämne och undersöknings-
området för den här studien är alltså medieringen av detta mångfacetterade 
ämne. Jag har tidigare kommenterat att historiskt tänkandetraditionen 
tydligare uppmärksammat medieringens betydelse i undervisningen, men 
samtidigt betonas denna aspekt även inom historiemedvetandetraditionen. 
Jensen menar exempelvis, som jag beskrivit ovan, att skolans historieämne 
måste ha ett större bruksvärde genom att relatera till den historia som elever 
möter utanför skolan.  

3.2 Tidigare forskning 
Då studiens forskningsområde berör olika fält har jag valt att lyfta fram 
tidigare forskning från tre områden som samtliga är relevanta. Dessa 
områden berör undervisningsmaterial i historieundervisningen, hur olika 
medier förmedlar historia, samt lärares val av undervisningsmaterial. 
Läsningen av forskningen har gjorts utifrån följande frågeställningar: 
 

 Vilka typer av undervisningsmaterial har dominerat i historie-
undervisningen? 

 Hur förmedlas historia i olika medier? 

 På vilka grunder väljer och använder lärare undervisningsmaterial? 
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Utifrån den första frågan vill jag som synes belysa vilka undervisnings-
material som har varit dominerande i historieundervisningen. Den andra 
frågan fokuserar på forskning som intresserar sig för relationen mellan 
formen och innehållet, det vill säga hur olika medier kan sägas förmedla 
historia på skilda sätt och hur historia kommer till uttryck i olika medier. Av 
utrymmesmässiga skäl går det inte att redogöra för tidigare forskning 
relaterat till alla typer av medier som berörs i studien och därför har jag 
tvingats till ett urval. Urvalet baseras på att jag vill uppmärksamma såväl 
fiktiva som faktabaserade, textbaserade, visuella, informativa och 
upplevelsebaserade medier som samtidigt också har relevans för studien. 
Den tredje frågan gäller inte historielärare specifikt utan lärare i allmänhet 
och den forskning som lyfts fram beskriver vilka motiv och faktorer som styr 
lärares val och användning av undervisningsmaterial.77 

3.2.1 Undervisningsmaterial i historieundervisningen 
Tidigare forskning visar på lärobokens centrala ställning i historie-
undervisningen. Detta gäller såväl i Sverige som internationellt och trots 
variationer och olikheter i undervisning är läroboken central.78 Sture 
Långströms studie från 2001 visar tydligt att läroboken dominerade i 
historieundervisningen, både på högstadiet och på gymnasiet. Vid sidan av 
läroboken var lärarens berättande den vanligaste förmedlingskanalen av 
historia i undervisningen. Långström ger också uttryck för att dessa två 
kanaler har varit styrande i historieundervisningen under hela 1900-talet.79 
Att läroböcker och lärares berättande dominerar undervisningen bekräftas 
också av Ammert i en studie av historieundervisningen på högstadiet som 
genomfördes 2011. Resultatet från 2011 visar dock att lärares genomgångar 
har ökat och att arbetet med läroböcker i undervisningen har minskat något. 
Den stora förändringen jämfört med tidigare studier är dock att använd-
ningen av film i undervisningen har ökat markant. Filmvisning är 2011 det 
tredje vanligaste arbetssättet i historieundervisningen på högstadiet.80 
 
Både Långströms och Ammerts studier fokuserar i stor utsträckning på vad 
för slags undervisningsmaterial som används, men inte på hur och varför de 
används. Sålunda kan inte Ammert ge några säkerställda svar på varför 
lärares genomgångar år 2011 har fått en mer dominerande roll än tidigare. 
Hans tolkning är dock att förändringar i kursplane- och betygssystem samt 
förändringar i synen på kunskap har lett till att lärare håller samman under-
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visningen via genomgångar för att kunna förklara, diskutera och reflektera 
över undervisningens innehåll.81 Och även om Långströms studie visar att 
läroböcker och lärares berättande dominerar i historieundervisningen är de 
kategorier som används för att synliggöra vad som händer på historie-
lektionerna tämligen oprecisa. Kategorierna ”använder läroböckerna 
och/eller arbetsuppgifter” samt ”lyssnar till lärarens berättelse om det 
förflutna”82 är, enligt min uppfattning, alltför trubbiga som analys-
instrument och säger inte speciellt mycket om hur olika undervisnings-
material används och vilken funktion de har i undervisningen. 
 
Mer praktiknära och kvalitativt inriktade studier, vars huvudsakliga fokus 
inte är att studera användningen av olika former av undervisningsmaterial, 
synliggör ett mer varierat mediebruk i historieundervisningen. Jessica 
Jarhall visar hur lärarna i hennes studie gav uttryck för att det 
undervisningsmaterial som användes på lektionerna i första hand inte var 
läroböcker utan istället exempelvis bilder, filmer, skönlitteratur samt 
material som lärarna själva producerat.83  Anna-Lena Lilliestam visar också 
hur läroboken spelar en marginell roll i undervisningen och konstaterar 
dessutom att den individuella variationen mellan lärarna är stor. Ingen av 
lärarna i hennes studie använde, förutom läroboken som var gemensam, 
samma texter eller material som någon av de andra lärarna.84 Hans Olofsson 
beskriver också hur olika medier används för att komplettera och nyansera 
den bild som förmedlas av läroboken, men samtidigt menar han att 
läroböckernas inflytande över undervisningens innehåll och utformning 
ändå bör ses som stort.85 Olofssons resonemang stöds av en amerikansk 
studie där Nokes konsterarar att historieundervisningen förvisso är en 
medierik miljö, men att läroboken generellt är det enskilt mest använda 
mediet. Samtidigt betonas att den individuella variationen är betydande och 
att valet och användningen av olika medier tenderar att vara avhängigt de 
enskilda lärarna.86 Sammanfattningsvis kan kunskapsläget för hur och 
varför läroböcker och andra medier används i historieundervisningen 
beskrivas som tämligen svagt, vilket efterfrågar fler praktiknära och 
kvalitativt inriktade studier inom detta område.87  

3.2.2 Historia i olika medier 
En central utgångspunkt i antologin Berättande i olika medier är att 
forskning inom humaniora länge varit medieblind, men att det idag 
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knappast råder någon meningsskiljaktighet om uppfattningen att berättelser 
formas av de medier som förmedlar dem, även om de med nödvändighet inte 
bestäms av dem.88 Utifrån den rörelse bort från medieblindhet och mot en 
generell uppfattning att medierna formar innehållet, som Leif Dahlberg och 
Pelle Snickars beskriver, är det relevant att se vad tidigare forskning har att 
säga om hur historia förmedlas i olika medier. Principerna för urvalet av 
medier i denna forskningsöversikt har jag redan kommenterat och i följande 
ordning presenteras här skönlitteratur, läroböcker, Wikipedia, spelfilmer, 
dokumentärfilmer och dataspel.89 En tydlig ståndpunkt i den forskning som 
redovisas är att innehållet i stor utsträckning påverkas av mediets form.  
 
Med utgångspunkt i David Carrs resonemang om att det bara är genom 
berättelser som verkligheten kan bli förståelig, analyserar Monika Vinterek 
skönlitteraturens kvaliteter i relation till läroboken. Hon jämför två 
historiska romaner med två lärobokstexter utifrån syftet att ta reda på 
huruvida de fiktiva texterna har något att tillföra undervisningen som inte 
lika lätt eller inte alls erbjuds genom läroböcker. Vinterek menar att den 
kunskap som eleverna erbjuds genom lärobokstexten framför allt är av 
informativ och kvantitativ karaktär i form av faktakunskap. Hon uttrycker 
att den skönlitterära framställningen i stort sett erbjuder samma fakta-
upplysningar som läroboken, men att det som skiljer är den skönlitterära 
textens förmåga att inte bara erbjuda den historiska yttre världen. Skön-
litteraturens största förtjänst är att den också skapar tillgång till en svunnen 
historisk livsvärld. Genom ett upplevande subjekt tvingas läsaren att sätta 
sig in i karaktärernas liv och då blir det omöjligt att ta in upplysningarna 
endast som faktainformation. Vinterek menar dock inte att skönlitteratur är 
ett enkelt medium i historieundervisningen. Hon uttrycker att det ställs stora 
krav på såväl den historiska fiktionen som lärarnas användning av mediet. 
Trots det räcker det inte att se skönlitteratur som ett önskvärt komplement. 
Vinterek ser bruket av skönlitteratur som nödvändigt för en undervisning 
som avser att nå styrdokumentens mål om historisk empati. För att nå 
kunskaper om den historiska livsvärlden räcker det inte med faktainriktade 
läroböcker. Texterna i dem erbjuder helt enkelt inte den dimensionen.90 
 
Vinterek menar att texterna i de läroböcker hon undersökt inte lyckas beröra 
och det är en uppfattning som delas av flera som undersökt läroböcker i 
historia. Staffan Selander uttrycker att den information som förmedlas i 
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läroböcker kan beskrivas som en specifik form av kunskap, lärobokskunskap. 
I relation till Vintereks resonemang menar han att även om han inte delar de 
värderingar som Odhner och Grimberg i äldre läroböcker gav uttryck för, 
kan han inte låta bli att fascineras av den berättande och medryckande 
stilen. Selander menar att moderna läroböcker är tråkiga och att de inbjuder 
till att eleverna ska tillägna sig det nutida samlade vetandet, men inte 
bedriva historia som undersökning. Vidare menar han att läroboken i sin 
framställning varken utnyttjar den berättande formen eller en begreppslig 
meningsskapande struktur. Utifrån läroboken blir historia därför en oändlig 
rad av enskilda fakta och företeelser.91 
 
Monica Reichenberg delar till stor del Selanders uppfattning om läroböcker 
och kontrasterar deras torra och sakliga framställning mot Herman 
Lindqvists och Peter Englunds populära verk. En förklaring till 
lärobokstexternas utformning och struktur beror enligt Reichenberg på 
historikerskråets betoning av källkritiska aspekter. Utifrån att många 
historiker också var läromedelsförfattare kom detta sätt att förhålla sig till 
historia samt skriva historia succesivt under 1900-talet att få genomslag i 
läroböckerna. Det har medfört att den berättande stilen i stor utsträckning 
har fått stå tillbaka. En annan viktig faktor som bidragit till lärobokstextens 
utformning i historia är att läroböcker är stofftyngda, vilket har medfört att 
graden av abstraktion i texterna har ökat och att det berättande draget har 
minskat. Reichenberg menar att detta har inverkat negativt för såväl 
läsbarhet som förståelse och intresse.92 
 
I likhet med Vinterek menar Ammert att det i oroande stor utsträckning är 
brist på handlande subjekt och aktörer i läroböckerna. Han konstaterar att 
det är bekymmersamt att passiva förklaringar och perspektiv utan 
handlande subjekt får stort utrymme då detta rimligtvis inverkar negativt för 
elevernas möjlighet att utifrån läroboken utveckla sitt historiemedvetande. 
Ammert menar att eleverna får en deterministisk bild av hur samhällen 
förändras och hur människors liv styrs vilket inte utvecklar deras 
historiemedvetande.93 I likhet med Selander betonar Ammert att läroboken 
är en genrespecifik stilart vars framställning skiljer sig från andra medier. 
Läroboken ska inte förmedla något nytt och banbrytande utan strukturera 
och anpassa innehållet till läsarens nivå. Vad gäller utvecklandet av det 
multikronologiska förhållningssätt som gestaltar begreppet historie-
medvetande menar Ammert att dåtidsperspektivet dominerar läroböckerna 
och att ett explicit framtidsperspektiv sällan förekommer i läroböckernas 
texter. Den historieskapande aspekten blir dock mer påtaglig ju längre fram i 
tiden man kommer.94  
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Sammantaget menar Vinterek, Selander, Reichenberg och Ammert att den 
historia som förmedlas genom läroböcker är en tämligen passiv historia utan 
handlande subjekt som varken har förmågan att väcka elevernas intresse 
eller på ett självklart sätt kvalificera deras historiemedvetande. De baserar 
företrädesvis sina omdömen på produktorienterade studier och som ett 
kompletterande perspektiv vill jag lyfta fram Annie Olssons användar-
orienterade studie där hon undersöker lärobokens roll i undervisningen. 
Hon menar att det är svårt att ge en generell bild av gymnasieelevernas 
attityder till läroboken, men konstaterar att en betydande del uttrycker att 
läroboken är tråkig, ointressant, ytlig och har ett svårt språk. Studien visar 
också att det inte förekommer några särskilda lektionsinslag där eleverna får 
hjälp med hur de ska läsa och förhålla sig till framställningen i läroböckerna. 
Läroboksanvändning är framför allt en individuell aktivitet där eleverna 
fokuserar på att förstå innehållet, men inte förhålla sig kritiska till det. Detta 
ska jämföras med att när andra medier som t ex spelfilm används, fokuserar 
undervisningen på hur mediet förmedlar historia. Eleverna arbetar då 
kollektivt och tillsammans med läraren diskuteras hur mediet förmedlar 
historia. Att läroboksmediet inte problematiseras i undervisningen medför 
enligt Olsson att eleverna inte förstår historieskrivningens tolkande och 
problematiserande kärna. Istället tenderar de att uppfatta historia som ett 
antal enkla och objektiva sanningar.95 
 
På ett liknande sätt som Ammert uttrycker att läroböcker inte skall förmedla 
något nytt och banbrytande menar Roy Rosenzweig att informationen i 
Wikipedias artiklar skall erbjuda etablerad kunskap formulerad ur ett 
neutralt perspektiv. Rosenzweig har undersökt hur historia förmedlas i 
Wikipedia utifrån ett brett område inom amerikansk historia. Han 
konstaterar att artiklarna uppvisar en ojämnhet gällande omfång och 
utförlighet där vissa områden är väl belysta medan andra är mer bristfälligt 
behandlade. Faktamässigt är Wikipedia dock ett relevant och pålitligt 
medium fullt likvärdigt med, och i flera fall pålitligare än, många andra 
uppslagsverk. Problemet som Rosenzweig identifierar hos Wikipedia är att 
framställningssättet är torrt och torftigt, vilket kan bero på svårigheterna att 
skapa en meningsskapande berättelse när flera skribenter genom sina olika 
bidrag till en och samma artikel sakligt försöker ta hänsyn till en mängd 
olika perspektiv och aspekter. Texten blir då informationstyngd, men utan 
en tydlig förklarande struktur.96 Samtidigt påpekar Rosenzweig att faran 
med Wikipedia inte ligger i att den används i historieundervisningen. Faran 
ligger i om eleverna bara använder Wikipedia, men den anmärkningen gäller 
förvisso för andra uppslagsverk också.97 
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Vad gäller spelfilmer med historiskt motiv poängterar Zander att även om 
syftet inte alltid primärt är att lära sig historia är det ändå högst sannolikt att 
spelfilmer bidrar till att forma synen på det förflutna. I den meningen är 
spelfilm ett medium värt att uppmärksamma eftersom det utifrån sin 
spridning och användning uppfattas som den idag mest inflytelserika 
förmedlaren av historia utanför skolan. Dessutom visar tidigare forskning att 
användningen av spelfilm även ökar i skolans historieundervisning.98 Ett 
centralt diskussionsämne gällande historiska spelfilmer är frågan om 
historisk representativitet där konfliktens kärna dels rör i vilken 
utsträckning spelfilmer kan ge en korrekt bild av det förflutna, dels i vilken 
utsträckning det är ett relevant perspektiv att anlägga.99 Två av de mest 
namnkunniga på området, Robert Rosenstone och Robert Brent Toplin, 
menar att såväl historiker som filmvetare många gånger har anlagt alltför 
snäva perspektiv och därför inte kunnat mötas i en fruktbar diskussion om 
hur spelfilmen som historieförmedlare bör betraktas.100  
 
En allt vanligare uppfattning, i linje med Dahlbergs och Snickars 
resonemang ovan, är att hänsyn alltid bör tas till det förmedlande mediet. 
Utifrån det perspektivet menar Zander att det är tämligen fruktlöst att, som 
historiker ofta har gjort, diskutera värdet av spelfilm utifrån klassiska 
källkritiska kriterier som äkthet, närhet och tendens eftersom kamera-
vinklar, klippning eller berättarröster alltid förvränger verkligheten och 
därmed per definition diskvalificerar spelfilmen som historieförmedlare. 
Den väsentliga frågan handlar istället om hur spelfilmer konstruerar en 
historisk verklighet.101 Ur det perspektivet menar Mats Jönsson att en spel-
film alltid säger mer om sin produktionskontext än om den tid som skildras i 
filmen. Sålunda kan spelfilmer sägas utgöra ett i stora delar outnyttjat 
historiskt källmaterial som kan användas för att förstå det samhälle som 
filmerna producerats i.102 
 
En aspekt som ofta förs fram gällande spelfilmens roll som historie-
förmedlare är att den skapar känslomässiga och upplevelsebaserade 
reaktioner som kan föra oss närmare det förflutna än vad många former av 
skriftliga texter, fakta och artefakter kan göra.103 Känslornas roll i historie-
förmedling via spelfilm belyser Maria Deldén i sin användarorienterade 
studie där hon undersöker gymnasieelevers erfarande av spelfilm i under-
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visningen. Hon beskriver den starka koppling mellan tanke och känsla som 
eleverna vittnar om och som hon uppfattar som central för hur eleverna 
förstår historia utifrån spelfilmer. Deldén menar att det audiovisuella 
uttrycket spelar stor roll för erfarandet av det förflutna som gestaltas och att 
spelfilmens kombination av rörlig bild och ljud förstärker och påverkar 
elevernas förståelse av det förflutna. Spelfilmens förtjänst ligger i dess 
förmåga att väcka empati, men för att eleverna skall kunna utveckla ett 
historiskt tänkande med fokus på historisk empati betonar Deldén dels 
vikten av att respektera elevernas upplevelse av spelfilmerna, dels av att 
undervisningen måste betona filmernas övergripande sammanhang då 
filmerna i sig inte ger tillräckligt med sådan kunskap. Detta beror på den 
historiska spelfilmens dramaturgi som ofta erbjuder ett tydligt moraliskt 
ställningstagande, men samtidigt begränsas till ett visst specifikt historiskt 
perspektiv.104  
 
Catharina Hultkrantz undersöker i en användarorienterad studie lärares syn 
på film som didaktiskt hjälpmedel i undervisningen och den generella 
uppfattningen är att film på ett positivt sätt bidrar till en varierad 
historieundervisning. Hultkrantz beskriver att filmmediet har en generell 
acceptans i skolans värld, men att det sällan finns tid för pedagogiska samtal 
om hur mediet ska användas. De flesta lärarna uttrycker också att de saknar 
utbildning och kunskaper gällande tillämpningsaspekten, och hur mediet 
används är därmed beroende av den enskilde lärarens egna idéer om hur 
film ska användas. Hultkrantz studerar lärares användning av både spelfilm 
och dokumentärfilm, och studien visar att dokumentärt material används i 
större utsträckning än spelfilm. Dessutom visar studien att lärarna ser 
dokumentärfilm företrädesvis som en sann och trovärdig faktaförmedling, 
medan spelfilmers innehåll framstår som mer komplicerade och angelägna 
att problematisera och bearbeta i undervisningen.105 
 
Att historieförmedling via dokumentärfilmsmediet inte handlar om en direkt 
återgivning av det förflutna, som lärarna i Hultkrantz studie till stor del ger 
uttryck för, visar Ludvigsson utifrån sina studier av hur framför allt Hans 
Villius och Olle Häger har arbetat med att förmedla historia. Dock menar 
Ludvigsson att historisk dokumentärfilm är en genre som gör anspråk på att 
de skildrade händelserna faktiskt existerade i det förflutna så som de 
skildras. Samtidigt visar han att den historia som förmedlas i dokumentär-
filmer är resultatet av en förhandling mellan kognitiva, moraliska och 
estetiska hänsynstaganden, där kreativa inslag används för att åstadkomma 
vad som hävdas vara en korrekt bild av det förflutna. Vad gäller dokumentär-
filmens mediespecifika kvaliteter menar Ludvigsson att den erbjuder stora 
möjligheter till förmedling av kognitiva och moraliska insikter då den genom 
bildintryck, stämningar och känslor ger ett påtagligt direkt intryck av det 
förflutna. Dock medför mångfalden av syn- och hörselintryck att den som 
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tittar får svårt att följa långa och abstrakta resonemang. Mediet begränsar 
därmed den typ av kunskap som kan förmedlas och hur effektivt denna 
kunskap kan kommuniceras.106 
 
Samtidigt som Ludvigsson visar att den historiska dokumentären har haft 
stort genomslag hos allmänheten tyder mycket på att dataspel med historiskt 
motiv idag engagerar många unga människor. Spelens utbredning och 
förekomst är också ett argument för att de bör uppmärksammas och 
användas i historieundervisningen.107 Till skillnad från intentionen i 
dokumentärfilmer erbjuder historia via dataspel en upplevelsebaserad 
simulering och inte ett försök till korrekt representation av det förflutna. 
Claudio Fogu menar att dataspelen förmedlar historia i form av ett icke-
linjärt narrativ som erbjuder sätt att närma sig historia på som är förenligt 
med ett flerperspektivistiskt postmodernt förhållningssätt. Detta visar sig i 
att spelaren kan välja perspektiv genom att företräda olika aktörer samt 
genom betydande inslag av kontrafaktiska resonemang. Fokus ligger inte på 
vad som faktiskt har hänt utan hur spelaren skapar historien.108 William 
Uricchio anlägger ett liknande perspektiv på dataspelens förmedlande 
funktion som Fogu. Han uttrycker att när fokus läggs på interaktivitet, 
tolkningar och perspektiv utmanar dataspelen idén om historia som ett 
färdigt metanarrativ och uppmanar till interaktiva och kreativa för-
hållningssätt till historia.109  
 
Kevin Schut menar att dataspel fungerar utmärkt att använda i 
historieundervisningen, men som alla andra medier har också dataspel 
styrkor och svagheter vilket innebär att de måste kombineras med andra 
medier och användas ur ett kritiskt perspektiv. Spelens karaktärer har ofta 
ensidiga karaktärsdrag och deras handlingsutrymme är begränsade av hur 
de är programmerade. Utifrån det perspektivet uppmärksammar Schut 
bland annat en problematisk maskulinitetsnorm inom spelvärlden. Trots 
spelens brister ligger fördelen i att de främjar ett icke-deterministiskt 
förhållningssätt till historia som uppmärksammar att det vi ser som historia 
är resultatet av människors val.110 Utifrån sitt sätt att förmedla historia 
betonas att dataspel med historiskt motiv erbjuder möjligheten till ett 
kritiskt, reflexivt och nyanserat förhållningssätt som ligger väl i linje med 
historiskt tänkandetraditionen.111 Många belyser samtidigt att dataspel med 

                                                             
106 David Ludvigsson, The Historian-Filmmaker´s Dilemma: Historical Documentaries in Sweden in the 

Era of Häger and Villius (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2003), 11, 17–18, 353–366, David Ludvig-

sson, ”Historisk dokumentärfilm: resultatet av en förhandling” i Det förflutna som film och vice versa: Om 

medierade historiebruk, Pelle Snickars, Cecilia Trenter, red. (Lund: Studentlitteratur, 2004), 123–140. 
107 Ludvigsson, The Historian-Filmmaker´s Dilemma: Historical Documentaries in Sweden in the Era of 

Häger and Villius, 11, Ammert, Historia som kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med historia, 

45., Kevin Kee m. fl, ”Towards a Theory of Good History Through Gaming”, The Canadian Historical Review 

2 (2009): 308–309. 
108 Claudio Fogu, “Digitalizing Historical Consciousness”, History and theory 2 (2009): 103, 106, 116–121. 
109 William Uricchio, “Simulation, History and Computer Games”, i Handbook of Computer Game Studies, 

red. Jeffrey Goldstein, Joost, Raessens (Cambridge: MIT Press, 2005), 327–328.  
110 Kevin Schut, “Strategic Simulations and Our Past: The Bias of Computer Games in the presentation of 

history”, 214, 220–230. 
111 Kee m. fl. ”Towards a Theory of Good History Through Gaming”, 310, 322, 324. 



 

32 

historiskt motiv är ideologibärande och att de genomsyras av normativa 
aspekter som bygger på västerländska idéer om historisk utveckling och 
framgång. Kacper Poblocki betonar starkt den här aspekten av spelen och 
exemplifierar med Sid Meier´s Civilization. Han poängterar att spelet inte 
rör sig om ett oskyldigt nöje för tonårspojkar utan förmedlar värderingar 
som bygger på ett västerländskt normativt metanarrativ där den låsta 
spelstrukturen är ideologiimpregnerad och ett uttryck för västerländsk 
kulturimperialism.112 

3.2.3 Lärares val och användning av undervisningsmaterial 
Forskning kring lärares val och användning av undervisningsmaterial är ett 
eftersatt forskningsområde. Förhållandevis få empiriska studier har gjorts 
om hur lärare väljer undervisningsmaterial och vad som påverkar deras val. 
Forskningen kring läromedel och undervisningsmaterial har istället främst 
fokuserat på pedagogiska texters innehåll samt deras läsbarhet. Detta gäller 
såväl svensk som internationell forskning.113 Samtidigt betonar dagens 
styrsystem lärares professionella ansvar och frihet att själva välja under-
visningsmetoder och undervisningsmaterial. Där tidigare läroplaner ofta 
angav exempel på lämpliga läromedel i kommentarer till kursplanerna 
betonas nu att ansvaret ligger på den lokala nivån och hos den enskilde 
läraren.114 Den begränsade forskning som finns visar dock att lärares val och 
användning av undervisningsmaterial är tämligen komplext. Området 
inkluderar allt från övergripande förklaringsfaktorer som länders historiska 
stabilitet och ekonomiska ramfaktorer till specifika skolkulturer och enskilda 
lärares preferenser.115 Vilka faktorer som betonas i olika studier är dock 
avhängigt forskningens utgångspunkter. Utifrån föreliggande studies forsk-
ningsområde har jag valt att lyfta fram forskning som befinner sig närmare 
undervisningspraktiken än forskning som fokuserar på övergripande 
ramfaktorer. 
 
Ann-Christine Svensson visar i en studie, där data samlats in mellan 1993 – 
1998, att faktorer som styrdokument, skolors organisation och ekonomi hade 
en mer indirekt betydelse för valet av läromedel. Den dominerande 
traditionen på olika gymnasieskolor, och direkt avgörande för valet av 
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undervisningsmaterial, var att lärarna inom ramen för ämneskonferensen 
gemensamt valde en lärobok som skulle användas i undervisningen under 
det kommande året.116 Svensson menar att valet av en gemensam lärobok 
motiverades utifrån att den sågs som en garanti för att den genomförda 
undervisningen skulle uppfylla kursplanens mål. Läroboken ansågs sålunda 
ha en kunskapsproducerande och legitimerande funktion, men användes 
också utifrån att den underlättade undervisningen rent praktiskt.117 Studien 
visar att läroboken under 1990-talet var ett centralt undervisningsmaterial, 
men samtidigt betonar Svensson att ett viktigt krav för lärarna var att den 
skulle vara flexibel och kompatibel med andra former av undervisnings-
material. Detta ligger i linje med hur Svensson visar att användningen av 
läroböcker var beroende av vilka undervisningsformer som användes och 
vilken lärarstil olika lärare hade. Även om lärarna använde en gemensamt 
framtagen lärobok betonar Svensson att den enskilde lärarens under-
visningsstil och arbetsformer var avgörande för hur läroboken användes och 
samverkade med andra medier i undervisningen.118 
 
Boel Englund, som kommer till liknande slutsatser som Svensson, visar att 
läroböcker fortfarande i början av 2000-talet hade en relativt stark 
ställning.119 Englund menar att läroböckernas centrala position främst 
berodde på att de utgjorde ett praktiskt arbetsredskap som underlättade 
arbetet samt hade en kunskapsgaranterande och legitimerande funktion.120 
Vidare lyfter hon fram att läroböcker tenderade att betyda mer för 
undervisningens innehåll och mindre för användningssättet. Slutsatsen blir 
därför att det inte var böckerna som avgjorde hur de användes utan vilken 
pedagogisk grundsyn eller lärarstil som respektive lärare hade.121 Englund 
betonar ytterligare en faktor som styrande för lärares val och användning av 
undervisningsmaterial och det var vilket ämne de undervisade i. Lärare i 
ämnen, med vad som beskrivs som en stark struktur, som naturorienterande 
ämnen och engelska, använde läroböcker i större utsträckning än lärare i 
ämnen med en svagare struktur, som exempelvis samhällskunskap. För 
grundskolans räkning hade läroböckernas dominerande position i SO-
ämnena i början av 2000-talets delvis brutits och lärare i ämnen som konst 
och musik var de som använde sig allra minst av läroböcker.122  
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I skolverkets rapport från 2006, Läromedlens roll i undervisningen, 
framkommer det också tydligt att undervisningsämnet var avgörande för 
användningen av olika former av undervisningsmaterial. Studien synliggör 
läromedelsbruk i samhällskunskap, engelska och bild för årskurs 5 och 9 i 
grundskolan och visar förvisso att olika typer av läromedel användes i 
samtliga tre ämnen, men att ämnena starkt skilde sig åt. I bild användes 
sällan eller aldrig läroböcker. I engelska hade de en klart dominerande och 
styrande roll. I samhällskunskap användes läroböcker förvisso kontinuerligt, 
men mycket mer i kombination med annat undervisningsmaterial och mer 
varierat än i engelska. Samtliga lärare uttryckte dock vikten av att använda 
olika typer av undervisningsmaterial eftersom de ansåg att olika läromedel 
hade olika funktion och samverkade för att förmedla och uppfylla ämnenas 
olika områden och mål. Resultatet från studien visar att styrdokument som 
läroplaner, kursplaner och betygskriterier hade viss betydelse för valet av 
undervisningsmaterial, men framför allt ur ett indirekt perspektiv. Viktigare 
i sammanhanget var då faktorer som skolans ekonomiska resurser samt 
lärarnas ämneskompetens och pedagogiska grundsyn. Det allra viktigaste 
motivet för val och användning av olika undervisningsmaterial var dock 
materialens förmåga att skapa intresse hos eleverna och underlätta inlärning 
anpassad till deras behov och förutsättningar.123  
 
I en studie från 2014 undersöker Monika Reichenberg vilka faktorer som 
påverkar svenska lärares val av undervisningsmaterial.124 Hon konstaterar 
att Sverige är intressant som exempel eftersom det inte förekommer någon 
systematisk läromedelskontroll och att valet av undervisningsmaterial är helt 
marknadsanpassat. Men trots marknadsanpassning är varken reklam, 
bokmässor eller pris faktorer som lärarna i någon nämnvärd utsträckning 
menar påverkar valet av läroböcker.125 Istället ger lärarna uttryck för att 
faktorer som kollegiala rekommendationer och tidigare erfarenheter 
påverkar i större utsträckning. Den allra viktigaste faktorn är dock 
lärobokens innehåll. Reichenberg konstaterar att resultatet stämmer väl med 
tidigare forskning som framhåller lärares professionalism som en motvikt 
mot marknadsmekanismer. Studien visar också att specialpedagoger lägger 
större vikt vid hur innehållet förmedlas, vilket bör förstås som att de har en 
större medvetenhet och förståelse för faktorer som intresseskapande 
kvaliteter och läsbarhet.126  
 
Avslutningsvis kan det konstateras att styrsystemet idag betonar den lokala 
nivån och den enskilde lärarens betydelse för valet och användningen av 
olika former undervisningsmaterial. Detta verkar också korrelera väl med 
lärarnas uppfattning om hur de faktiskt gör. I en undersökning från 2014 ger 
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hela sjuttio procent av lärarna uttryck för att valet av läromedel helt är upp 
till dem själva.127 

3.2.4 Positionering av studien i relation till tidigare 
forskning 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att tidigare forskning tydligt beskriver 
lärobokens centrala och styrande roll inom historieundervisningen. 
Dessutom framgår att den historia som förmedlas via olika medier, som 
exempelvis läroböcker, skönlitteratur, spelfilmer, dokumentärfilmer och 
dataspel, i stor utsträckning formas av det förmedlande mediet. Vidare visar 
tidigare forskning att undervisningsämnet tenderar att ha stor betydelse för i 
vilken utsträckning som läroböcker används, samt vilka andra slags 
undervisningsmaterial som används. Men även om undervisningsämnet i 
stor utsträckning är avgörande, betonas samtidigt att enskilda lärare har 
stort handlingsutrymme där ämneskompetens, lärarstil och pedagogisk 
grundsyn har stor betydelse för vilka undervisningsmaterial som används 
och hur de används. Utifrån den samtida historieundervisningens förut-
sättningar, i form av ett allt mer perspektivrikt ämne och ett nytt och 
omfattande medielandskap, försöker den här studien synliggöra vilka olika 
medier som idag används i historieundervisningen och hur lärarna förhåller 
sig till deras kvaliteter och användbarhet. 
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4. Metod, material och kunskapsanspråk 

I det här kapitlet presenteras först den övergripande forskningsdesignen 
med studiens metodologiska och epistemologiska positionering. Därefter 
redogörs för hur data har genererats, analyserats och tolkats. Avslutningsvis 
behandlas studiens kunskapsanspråk och forskningsetiska aspekter.  

4.1 Övergripande forskningsdesign – metodologisk och 
epistemologisk positionering 
För att kunna synliggöra och analysera historielärares förhållningssätt till 
olika mediers kvaliteter och användbarhet har jag valt att intervjua lärare 
med hjälp av halvstrukturerade intervjuer.128 Som forskningsmetod syftar 
denna typ av intervjuer främst till att skapa ett relativt fritt samtal där 
forskaren försöker få informanten att reflektera över egna erfarenheter och 
uppfattningar kring det aktuella forskningsämnet. Det centrala motivet till 
att använda halvstrukturerade intervjuer är att de tillåter forskaren att styra 
intervjun mot vissa på förhand givna teman, men samtidigt ge utrymme för 
informanterna att fritt besvara och förhålla sig till dessa teman. Målet med 
intervjuformen är att erhålla rika beskrivningar av informanternas 
erfarenheter och föreställningar i syfte att förstå den levda vardagsvärlden ur 
de intervjuades perspektiv.129 Eftersom forskningsområdet i föreliggande 
studie kan beskrivas som tämligen komplext, samtidigt som forskningen 
kring det är relativt begränsad, menar jag att halvstrukturerade intervjuer är 
en lämplig forskningsmetod.130 Genom fokus på mer praktikorienterade 
perspektiv överensstämmer intervjuformen också med den mer praktiknära 
och användarorienterade ansats som efterfrågas inom läromedelsrelaterad 
forskning.131 
 
Kvale och Brinkmans förhållningssätt till den halvstrukturerade intervju-
formen har varit vägledande för utformningen och genomförandet av 
intervjuerna. De beskriver intervjuformen som en livsvärldsintervju och 
betonar dess fenomenologiska grund. Den här studien kan därmed sägas 
vara utformad i enlighet med ett öppet fenomenologiskt förhållningssätt på 
så sätt att intentionen är att förstå olika fenomen utifrån de intervjuades 
perspektiv samt beskriva världen som de upplever den.132 En vanlig kritik 
mot fenomenologiska studier är dock att de alltför ofta fokuserar på att 
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endast tillhandahålla beskrivningar, och inte betonar aspekter som analys 
och tolkning.133 Kvale och Brinkmann menar att målet med intervjuformen 
förvisso är att erhålla beskrivningar av informanternas livsvärld, men främst 
i syfte att sedan analysera och tolka innebörden av de beskrivna feno-
menen.134 De menar alltså att fenomenologiskt inspirerade studier inte bör 
stanna vid beskrivningar utan även inkludera såväl analys som tolkning. 
 
Även Tjora betonar att den kvalitativa forskningens potential ligger i den 
analyserande och tolkande fasen. Om Kvale och Brinkmanns förhållningssätt 
till halvstrukturerade intervjuer varit vägledande för studiens upplägg 
avseende intervjuform och genomförande av intervjuerna har Tjoras metod 
för analys av kvalitativa data, stegvis-deduktiv induktiv metod (SDI), varit 
vägledande för arbetet med att analysera och tolka empirin. I korthet 
innebär modellen att analysen, om den ska kunna sägas representera 
intervjumaterialet, måste ta sin utgångspunkt i en empirinära kodning av 
detta material. Därmed används också utförligheten och rikedomen i 
intervjumaterialet på ett relevant sätt. Utifrån en sådan empirinära kodning 
av rådatan sker analysarbetet sedan i etapper enligt en induktiv grund-
princip där data samlas i koder som sedan succesivt kategoriseras i olika 
teman. I detta skede av det induktiva analysarbetet bör teoretisk analys och 
tolkning ges mer utrymme. Det deduktiva inslaget i metoden innebär att de 
teman och begrepp som skapats induktivt ur data kontrolleras genom att 
man går tillbaka till data och koder för att se ifall analysen och tolkningen 
håller. På så sätt vandrar forskaren upp och ner mellan empiriska rådata, 
koder, teman och begrepp. Succesivt korrigeras också koder, teman och 
begrepp. Det huvudsakliga målet med SDI-metoden är också att utveckla 
begrepp och teorier som på en teoretisk nivå kan leda till ny förståelse för 
forskningsområdet. Den förståelse som utvecklas i analysprocessen sker 
sålunda genom en stegvis-deduktiv induktiv metod.135 Nämnas bör att SDI-
metoden har stora likheter med det repetitiva analysförfarande som 
Denscombe och Creswell beskriver som ”tolkningsspiralen”. Tjora påpekar 
själv likheterna med ett abduktivt tillvägagångssätt.136 
 
Centralt för den analysmetod som förespråkas av Tjora är att den uppvisar 
stora likheter med hermeneutik som vetenskapligt förhållningssätt och 
praktik. Utan tillgång till någon total helhetsbild startar det analytiska 
arbetet i delar av det empiriska materialet och succesivt mejslas en förståelse 
fram i växelverkan mellan del och helhet. Att stegvis och repetitivt vandra 
deduktivt och induktivt mellan rådata, koder, teman och provisoriska 
begrepp innebär att delarna bygger helheten, men samtidigt att delar och 
helhet succesivt omtolkas i den förståelseprocess som ofta beskrivs som en 

                                                             
133 Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

109–115, 121. 
134 Kvale, Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 19. 
135 Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken, 137–151. 
136 Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
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hermeneutisk spiral eller cirkel.137 Utifrån detta analys- och tolknings-
förfarande kan studien alltså sägas vara utformad i enlighet med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt. Genom användningen av halvstrukturerade 
intervjuer som forskningsmetod kan studien sägas vara epistemologiskt 
förankrad i såväl fenomenologi som hermeneutik.138 Medan fenomenologin 
bejakar den kunskap som kommer av empirinära beskrivningar betonar 
hermeneutiken värdet av ett teoretiskt inspirerat tolkningsarbete för 
förståelsen av ett visst fenomen. Genom förhållandevis utförliga redogörelser 
av empirin samt teoretiskt motiverade analyser och tolkningar har jag 
försökt att förena ett beskrivande och tolkande perspektiv.  
 
Valet av halvstrukturerade intervjuer som metod har dock föregåtts av 
överväganden där andra metoder diskuterats men valts bort. Den här 
studien syftar som bekant till att synliggöra och analysera historielärares 
förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet. Som jag ser 
på begreppet förhållningssätt har det dels en reflekterande och resonerande 
aspekt, dels en praktisk görandeaspekt. Genom intervjuer kommer man åt 
den reflekterande och resonerande aspekten, men bara indirekt den 
praktiska görandeaspekten. Ur det perspektivet hade observationer kunnat 
användas för att synliggöra hur lärare faktiskt använder olika medier, men 
eftersom observationer är en tidskrävande metod hade antalet lärare som 
ingår i studien då behövt vara betydligt färre, särskilt om mediebruket som 
helhet skulle studeras.139 Därför valdes observationer bort. En metod som 
hade givit tillgång till ett betydligt större antal lärare är enkätstudier. 
Nackdelen med enkätstudier är dock att de inte ger samma empiriska 
utförlighet och nyansrikedom. Utifrån den tidigare forskning som fanns att 
tillgå bedömdes dessutom att jag inte skulle kunna formulera tillräckligt 
precisa frågor för ändamålet.140 Därför valdes även enkätstudier bort. Utifrån 
de motiv som redogjorts för ovan har jag alltså valt att använda mig av 
halvstrukturerade intervjuer för att uppnå syftet med studien. 

4.2 Urval och datagenerering  
Som ett första steg i datagenereringsprocessen genomfördes en pilotintervju 
med två historielärare.141 Valet av de två lärarna baserades dels på att de 
hade gedigen erfarenhet av att undervisa i historia på gymnasiet, dels på 
tillgänglighet. De två lärarna arbetade på samma skola och kände varandra 

                                                             
137 Kvale, Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 226, Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse och 

vetande: Hermeneutik i teori och praktik (Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007), 66–67, 97–105. 
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280. 
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väl. Jag informerade om att jag höll på att konstruera en studie kring 
historielärares användning av olika former av undervisningsmaterial och vid 
förfrågan var båda positiva till att bli intervjuade. Syftet med intervjun var 
att undersöka om de teman jag hade valt att lyfta fram i intervjuguiden var 
relevanta som underlag för studien. Pilotintervjun, som hölls i maj 2013, 
genomfördes av praktiska skäl gemensamt med de två lärarna. Eftersom 
lärarna kände varandra och även delvis var insatta i varandras undervisning 
gjorde jag bedömningen att de inte skulle låta sig påverkas av varandra 
under intervjun. Det är förvisso svårt att veta om så var fallet, men då 
betydande skillnader mellan deras mediebruk framkom under intervjun 
tolkar jag det som att de inte påverkades av varandra. Vad gäller de teman 
som låg till grund för pilotintervjun genomfördes inte några egentliga 
förändringar vid utformningen av intervjuguiden för själva studien. De 
förändringarna som genomfördes innebar att frågorna gjordes kortare, 
tydligare och anpassades till lärarnas vardagsspråk. Exempelvis valde jag att 
använda begreppet undervisningsmaterial och inte begreppet medier.142 
 
I en kvalitativ intervjustudie är informanterna oftast inte utvalda för att 
representera en viss population i sin helhet. Huvudregeln är istället att man 
försöker välja informanter som kan uttala sig på ett reflekterat sätt kring det 
aktuella forskningsområdet. Ett sådant urval kan beskrivas som ett 
strategiskt urval.143 Kvale och Brinkmann menar att antalet informanter i 
vanliga intervjustudier brukar ligga kring 15 +/- 10 stycken, men att antalet 
måste anpassas till den tid och de resurser som finns tillgängliga för 
undersökningen. Ur det hänseendet kan mättnadskriteriet vara svårt att 
uppfylla vid studier där såväl tid som resurser är begränsade.144 Jag gjorde 
bedömningen att tio lärare skulle vara ett hanterbart antal, samtidigt som 
även olika mönster och tendenser skulle vara möjliga att synliggöra. 
 
Under hösten 2013 formulerades intervjuförfrågan, se bilaga 1, och skickades 
ut via mail till drygt 50 historielärare på elva skolor inom fyra kommuner i 
Västerbotten och Ångermanland. Förfrågan utgick till såväl större som 
mindre skolor samt till såväl kommunala som fristående skolor. Via mail till 
rektorer samt via information på skolornas hemsidor identifierades vilka 
lärare som var historielärare. Efter den första förfrågan svarade sex lärare, 
fyra kvinnor och två män att de var villiga att delta i studien. Efter ytterligare 
två veckor skickades en andra förfrågan ut till de lärare som inte hade svarat. 
Denna förfrågan resulterade i att ytterligare två lärare, båda kvinnor, svarade 
att de var villiga att delta. Detta medförde att jag nu hade åtta informanter, 
sex kvinnor och två män. Eftersom jag eftersträvade en jämn könsfördelning 
valde jag att fråga de två manliga lärare som deltagit i pilotintervjun om de 
även var villiga att delta i själva studien och de ställde sig positiva även 
denna gång. Efter det tillkom ytterligare en manlig lärare som svarade sent 
på den andra förfrågan. Eftersom jag har valt att ta med de lärare som 
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anmält sig till studien kan urvalet således, utöver att beskrivas som ett 
strategiskt urval, även beskrivas som ett bekvämlighetsurval.145  
 
Studiens informanter består av elva lärare, sex kvinnor och fem män. Dessa 
kommer att presenteras närmare i kapitel fem. I studien benämns de med 
fingerade namn. De är verksamma på sex olika gymnasieskolor i fyra 
kommuner i Västerbotten och Ångermanland. Två av lärarna arbetar på 
fristående gymnasieskolor och nio av lärarna arbetar på kommunala 
gymnasieskolor. Två lärare arbetar på mindre skolor med färre än tvåhundra 
elever, två lärare arbetar på mellanstora skolor med mellan 200 och 900 
elever, och sju av lärarna arbetar på större skolor med fler än 900 elever. Nio 
av lärarna är i åldersspannet 40 till 50 år, två av lärarna är äldre, mellan 55 
och 65 år. Tio av lärarna har mellan tio till tjugo års yrkeserfarenhet som 
historielärare. Den elfte läraren har arbetat i närmare tio år som lärare, men 
gjorde vid intervjutillfällena sitt första år som historielärare. Utöver historia 
undervisar fyra av lärarna i samhällskunskap, tre undervisar i svenska, två 
undervisar i religion, en undervisar i religion och filosofi, och ytterligare en 
undervisar i svenska och engelska. Utifrån den pågående digitaliseringen och 
datoriseringen av skolan har nästan alla elever som lärarna undervisar 
tillgång till egna bärbara datorer. Det enda undantaget gäller för en av 
undervisningsgrupperna som en av lärarna har. I intervjuförfrågan efter-
frågades lärare av olika ålder och kön samt med olika undervisnings-
erfarenhet. Urvalet kan bara delvis sägas uppfylla detta. Jag hade gärna sett 
några fler yngre och oerfarna lärare samt ytterligare några äldre lärare med 
lång erfarenhet. Nu är nio av lärarna i åldersspannet 40 – 50 år. Samman-
fattningsvis kan urvalet sägas bestå av en relativt erfaren grupp historie-
lärare med en undervisningserfarenhet på mellan tio till tjugo år.  
 
Upplägget för intervjustudien är baserat på två intervjutillfällen per lärare 
med fyra till sex månaders mellanrum. För de två lärare som även deltog i 
pilotintervjun har det därför blivit tre intervjutillfällen. Informanterna har 
innan intervjuerna fått ett förberedelsematerial utifrån vilket de gavs 
möjlighet att förbereda sig genom att reflektera kring några övergripande 
frågor gällande deras användning av undervisningsmaterial.146 Invänd-
ningen mot detta förberedande förfarande är givetvis att jag som forskare 
eventuellt påverkar informanterna genom att styra dem i en viss riktning, 
samt att de ges möjlighet att konstruera svar som de tror att intervjuaren vill 
höra. I forskningstraditionen kring fenomenet tyst kunskap betraktas dock 
yrkeskunnande som något personligt och tyst.147 Att låta informanterna 
förbereda sig motiveras därför av att de behöver tid för att uttrycka sina 
erfarenheter i ord. Att intervjua vid två tillfällen minimerar också risken att 
lärarna fokuserar på den undervisning som bedrivs vid tillfället för intervjun. 
Dessutom ges det i samband med den andra intervjun möjlighet att följa upp 
och behandla områden som upptäcks först i och med bearbetningen av det 
första intervjutillfället. 
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Det första intervjutillfället med respektive lärare genomfördes under 
november och december 2013. I samband med den intervjun fick de också 
skriva under ett samtyckesdokument, där det klart och tydligt framgick att 
deltagandet var frivilligt, och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande i 
studien när som helst.148 För tio av de elva informanterna genomfördes 
intervjuerna på deras respektive skolor. De valde detta själva och blev 
därefter ombedda att ordna en avskild och lugn plats för intervjun. Av 
praktiska skäl genomfördes intervjuerna med den elfte läraren på annan 
plats. Det andra intervjutillfället skedde under perioden mars - maj 2014. 
Vid första intervjutillfället hölls alla intervjuer inom den föreskrivna ramen 
på 45 – 60 minuter. Några av uppföljningsintervjuerna var dock något 
kortare, runt 30 minuter. Jag uppfattar att samtliga intervjuer genomfördes i 
en trygg och avslappnad miljö, och eventuellt kan det faktum att jag själv 
också är lärare ha gynnat ett öppet intervjuklimat. Vid uppstarten av den 
första intervjun upplyste jag informanterna om att jag genomförde studien 
eftersom jag uppfattade ämnet som intressant och relevant, men att jag själv 
inte satt inne på några definitiva svar. Vidare betonade jag att jag var ute 
efter att ta del av deras erfarenheter, inte värdera dem.149 
 
Som jag redan beskrivit syftar den använda intervjuformen till att få 
beskrivningar av intervjupersonernas erfarenheter i syfte att tolka de 
beskrivna fenomenen. Intervjuerna har genomförts med manus i form av 
intervjuguider med teman och specifika forskningsfrågor enligt inriktningen 
för en halvstrukturerad forskningsintervju.150 Under intervjuerna har jag 
försökt anlägga ett medvetet naivt förhållningssätt genom att sätta min egen 
förförståelse inom parentes. Dessutom har jag försökt ha ett flexibelt 
förhållningssätt till intervjuguiden genom att ställa följdfrågor, be om 
förtydliganden, föreslå tolkningar, samt inte avbryta informanterna så länge 
de rört sig inom intervjuns teman.151 När informanterna själva berört de 
områden som vissa intervjufrågor har för avsikt att uppmärksamma har jag 
sålunda inte behövt ställa dem. På så sätt har jag försökt att balansera mellan 
redan formulerade frågor kring olika teman och mer informellt samtals-
präglade uppföljningskommentarer.152  
 
Studiens data, eller empiriska material om man så vill, består sålunda av de 
22 transkriberade intervjuerna med de elva lärarna som ingår i studien. 
Intervjuerna har spelats in med ljudupptagning och därefter transkriberats 
av mig. Ljudupptagningar och transkriberade intervjuer finns i författarens 
förvar. Även om utskrifter förvisso kan betraktas som avkontextualiserade 
återgivningar av ett levande samtal har intentionen med transkriberingen 
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varit att återge lärarnas berättelser så troget som möjligt.153 Motivet till det 
är att det vid transkriberingstillfället inte alltid går att veta vad som kommer 
att vara av intresse under analysfasen.154 Jag har därför transkriberat 
ordagrant, men för att underlätta arbetet med det transkriberade materialet 
har jag inte transkriberat direkt till talspråk, utan skrivit om till 
standardiserad svenska med korrekt stavning. Jag menar att detta inte 
inverkar negativt för att kunna förstå och tolka det som sägs under 
intervjuerna. Tankepauser och tvekan symboliseras i transkriberingarna av 
tre punkter, …, och i de citat som används markerar hakparenteser, […], ett 
kortare avbrott i citatet. Hakparenteser används även för att kommentera 
något i citatet samt för att markera att citatet börjar mitt i en mening. 

4.3 Analys och tolkning av data  
För att analysera och tolka det empiriska materialet har den tidigare nämnda 
SDI-metoden, stegvis-deduktiv induktiv metod, varit vägledande. Målet med 
metoden är att skapa ny förståelse på teoretisk nivå i form av begrepp och 
teorier, men initialt i analysarbetet betonas vikten av empirinära kodning 
utifrån begrepp och formuleringar som finns i data. Eftersom analysen ska 
representera data får dessa koder inte grundas i teorier eller planerade 
teman.155 Utifrån en induktiv grundprincip kategoriseras sedan de 
empirinära koderna till teman som ligger till grund för förståelsen av 
forskningsområdet. Vid den här fasen av analys- och tolkningsarbetet bör ett 
mer teoretiskt perspektiv i form av tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter föras in. Tjora betonar att det är i det tolkande mötet mellan 
empiri, tidigare forskning och teoretiska perspektiv som den kvalitativa 
forskningens potential ligger.156 För att säkerställa att analysen verkligen 
representerar data betonar Tjora vikten av att deduktivt gå tillbaka och se 
ifall tolkningen har stöd i de empirinära koderna, och utifrån den kontrollen 
eventuellt korrigera de teman och begrepp som vuxit fram genom 
analysen.157 På så vis sker analysarbetet följaktligen genom en stegvis-
deduktiv induktiv metod där förståelsen för forskningsområdet succesivt 
växer fram. 
 
För att närmare beskriva hur analysarbetet i föreliggande studie har 
strukturerats utifrån SDI-metoden konstaterar jag att en viss överblick och 
uppfattning av det empiriska materialet skapades redan i samband med 
transkriberingen av intervjuerna från det första intervjutillfället. I 
förberedelsearbetet inför den andra intervjun lästes också trans-
kriberingarna ett antal gånger för att skapa en bild över respektive lärares 
mediebruk. På sätt och vis innebär varje läsning förvisso en slags analys, 
men vid den tidpunkten skedde inget egentligt och systematiskt 
analysarbete. Läsningen var framför allt inriktad mot att sammanställa 
omfång och motiv till respektive lärares mediebruk samt identifiera 
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oklarheter och områden jag ville veta mer om i samband med det andra 
intervjutillfället. Efter transkriberingen av den andra intervjun påbörjades 
en mer systematisk analys av den samlade empirin där empirinära koder 
som exempelvis ”använder inte läroboken speciellt mycket”, ”skönlitteratur 
ger annan förståelse än läroböcker”, ”eleverna använder mest Wikipedia” 
och ”dokumentärfilmer gör att elever får se dåtid”, skapades för att 
strukturera data. Vid den därpå följande kategoriseringen av koderna kom 
mediernas användningsområden att utgöra en styrande princip. Begreppet 
medieringsstrategier ska förstås mot bakgrund av SDI-metodens ambition 
att vara begrepps- och teorigenererande. Begreppet avser att beskriva hur 
lärare använder olika medier för att stödja olika områden av historieämnet 
utifrån syftet att eleverna ska få kunskap och förståelse för historia. Utifrån 
ett teoretiskt influerat analys- och tolkningsarbete har begreppet mejslats 
fram, och genom såväl empirisk som teoretisk förankring menar jag att 
begreppet kan bidra till förståelsen av historielärares användning av medier i 
undervisningen.  
 
Avslutningsvis vill jag kommentera ytterligare två sidor av analysarbetet. 
Den första rör teorins plats och den andra gäller SDI-metodens 
tillvägagångssätt. Tjora betonar att den teoretiskt influerade analysen inte 
får påbörjas för tidigt i analysförfarandet om analysen ska kunna sägas 
representera data. Detta ska dock inte förstås som att forskaren initialt 
måste vara teoretiskt blank. Enligt Tjora skulle en sådan ansats vara svår att 
argumentera för eftersom han menar att forskare alltid bär med sig en 
teoretisk förförståelse. Dessutom använder kvalitativ forskning ofta 
teoretiskt motiverade argument för att definiera vad som är intressanta 
frågeställningar inom ett givet forskningsområde. Han menar dock att det är 
skillnad på att ha en teoretiskt inspirerad utgångspunkt och att genomföra 
en explicit teoretisk analys.158 I föreliggande studie har upplägget definitivt 
influerats av de teoretiska utgångspunkterna, men i enlighet med SDI-
metoden har jag försökt genomföra en empirinära analys. Vad gäller SDI-
metodens tillvägagångssätt menar Tjora att metoden visar på den generella 
systematiken för den kvalitativa analysen. I praktiken sker dock inte det 
analytiska arbetet lika strukturerat och rätlinjigt, upp och ner mellan de 
olika stegen, som metoden kan ge sken av. I praktiken innebär det att 
analysen ofta sker på flera nivåer samtidigt.159 Detta påpekande stämmer 
också väl med hur analysförfarandet sett ut i arbetet med föreliggande 
studie. 

4.4 Trovärdighet, kunskapsanspråk och generalisering 
Ett vetenskapligt arbetes trovärdighet diskuteras och värderas ofta utifrån 
begreppen validitet och reliabilitet. Innebörden i begreppen varierar delvis 
beroende på sammanhang, men i stort innebär validitet huruvida en studie 
undersöker vad den utger sig för att undersöka medan reliabilitet innebär 
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huruvida det sker på ett tillförlitligt sätt.160 Validitets- och reliabili-
tetsaspekterna berör därmed hela forskningsprocessen och inkluderar såväl 
syfte och forskningsfrågor som datagenerering, analys, metodval och 
teoretisk förankring.161 Utifrån transparens gällande metodologiskt 
förfarande och teoretisk förankring samt utförlighet i beskrivning av det 
empiriska materialet och relationen mellan data och tolkningar menar jag att 
studien uppfyller kraven på validitet och reliabilitet.  
 
Vad gäller frågor om kunskap och kunskapsanspråk är den generella 
uppfattningen inom den tolkande kvalitativa forskningstraditionen att det 
inte existerar någon fullständig neutralitet. Ur det hänseendet ses det som 
oundvikligt att forskarens förförståelse och teoretiska förankring påverkar 
studiens resultat. Olika åsiktsnyanser kring forskarens positionering i form 
av förförståelse, ämneskunskap och teoretisk förankring finns dock. Medan 
positioneringen i vissa fall betraktas som en störning uppfattas den i andra 
fall som en nödvändig förutsättning för genomförandet av studien.162 I 
föreliggande studie går det alltså inte att bortse från mina egna erfarenheter 
av att undervisa i historia på gymnasiet. Tvärtom är de en förutsättning för 
studien eftersom studiens syfte, upplägg och teoretiska positionering till viss 
del bottnar i reflektioner kring min egen undervisningspraktik. Även om Per-
Johan Ödman, utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, menar att vi alltid 
är perspektivmässigt positionerade och aldrig kan ställa oss utanför oss 
själva när vi studerar verkligheten, betonar han att forskare bör vara 
uppmärksamma på att inte okritiskt tolka data i enlighet med de teoretiska 
utgångspunkterna eller omtolka data så att de blir förenliga med teorin.163  
 
Den kritiska och reflexiva positioneringsmedvetenhet som Ödman betonar, 
har genomgående varit vägledande i arbetet med föreliggande studie.164 
Samtidigt vill jag betona att valet av teoretiska utgångspunkter ändå görs 
utifrån föreställningen att de faktiskt har något att tillföra forsknings-
området. Detta innebär att den teoretiskt inspirerade kvalitativa analysen 
kan sägas utveckla ett sätt att förstå verkligheten som återspeglar studiens 
perspektivmässiga förankring.165 Med det sagt menar jag att de halv-
strukturerade intervjuerna erbjuder en rik och nära beskrivning av hur de 
elva historielärarna förhåller sig till olika mediers kvaliteter och 
användbarhet. Samtidigt möjliggör de teoretiskt influerade analyserna en 
förståelse för forskningsområdet som går utöver själva beskrivningen. 

                                                             
160 Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

378, 380–381., Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken, 159–162.,  

Kvale, Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 259–281. 
161 Kvale, Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 263, 266–272. 
162 Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken, 159., Denscombe,  

Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 381–386., Kvale, 

Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 122. 
163 Ödman, Tolkning, förståelse och vetande: Hermeneutik i teori och praktik, 14, 26, 63–64, 71. 
164 Ödman, Tolkning, förståelse och vetande: Hermeneutik i teori och praktik, 63–64., se även Denscombe,  

Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 385–386., Tjora, 

Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken, 170. 
165 Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken, 22–25. 
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Såväl Tjora som Kvale och Brinkmann betonar värdet av att uppmärksamma 
frågor om generalisering i kvalitativa studier. Utifrån att det inte finns någon 
enhetlig definition av begreppet generalisering samt att det förekommer 
olika sätt att förhålla sig till vad generalisering innebär, menar de att det är 
mer relevant att fråga hur en studies resultat kan generaliseras än att enbart 
fråga om resultaten är generaliserbara.166 Tjora talar om tre former av 
generalisering inom kvalitativ forskning; naturalistisk, måttfull och 
begreppslig generalisering. I korthet innebär den naturalistiska formen av 
generaliseringen att det är upp till läsarna att avgöra huruvida resultaten är 
giltiga för dem. Detta förutsätter att detaljrikedomen och utförligheten i 
beskrivningen av studien tillåter detta. Den måttfulla generaliseringen 
bygger på ett mer kvantitativt förhållningssätt och innebär att det är upp till 
forskaren att beskriva under vilka förutsättningar som resultaten kan vara 
giltiga. Den begreppsliga generaliseringen innebär att forskningen försöker 
utveckla begrepp, typologier och teorier som inte bara är specifikt bundna 
till att förklara den empiri som studien stödjer sig på. Enligt Tjora är den här 
formen av generalisering målet för den stegvis-deduktiva induktiva metoden. 
För att säkra relevansen utöver studiens empiriska underlag betonas att 
analys och slutsatser i stor utsträckning bör stödja sig på tidigare forskning 
och teorier.167 
 
Vad gäller möjligheten för eventuella läsare att göra en naturalistisk 
generalisering av föreliggande studies resultat är det egentligen inget som 
hindrar dem. Utifrån den beskrivning som finns kring studiens 
förutsättningar och kontext är det upp till respektive läsare att bedöma 
huruvida resultaten är giltiga för de situationer de avser att relatera studien 
till. Att förespråka en måttfull generalisering av de medier och de olika sätt 
att använda dem på som förekommer hos lärarna i studien är dock 
problematiskt. Även om urvalet kan beskrivas som ett strategiskt urval är det 
ändå ett bekvämlighetsurval. Det är förvisso fullt möjligt, kanske även 
troligt, att andra historielärares mediebruk liknar det mediebruk som 
studiens informanter uppvisar, men det är samtidigt också sannolikt att 
ytterligare informanter skulle bidra både till att bredda repertoaren av 
använda medier och till de sätt som medierna används och uppfattas på. 
Därför är det problematiskt att förespråka en måttfull generalisering. 
Däremot ger studien en rik och nära beskrivning av elva specifika 
historielärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och använd-
barhet. Utifrån teoretiskt influerade analyser av dessa lärares mediebruk 
förordar jag i likhet med Tjora den begreppsliga generaliseringen framför de 
naturalistiska och måttfulla formerna av generalisering. Jag menar att den 
förståelse som begreppet medieringsstrategier erbjuder för studiens 
forskningsområde kan användas för begreppslig generalisering, dels i 
forskningssyfte, dels som ett konkret verktyg för lärares undervisnings-
praktik. 

                                                             
166 Kvale, Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 280–285., Tjora, Från nyfikenhet till syste-

matisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken, 15–16, 163–169. 
167 Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken, 163–169. 
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4.5 Forskningsetisk diskussion 
Undersökningen är utformad i enlighet med de forskningsetiska principer 
som gäller för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Studien 
garanterar därmed det grundläggande individskyddet genom att uppfylla 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nytt-
jandekravet. Då ämnet för studien inte faller inom ramen för en etisk 
prövning har heller ingen sådan genomförts.168 

 

                                                             
168 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, dessutom se bilaga 3. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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5. Historielärares mediebruk – en 
historia med många motiv och 
perspektiv 

Syftet med det här kapitlet är att presentera informanterna och påbörja 
analysen av deras mediebruk. Jag kommer både att belysa det individuella 
mediebruket bland lärarna, variationen dem emellan, samt synliggöra 
mönster på en mer aggregerad nivå. Det sker dels med hjälp av presen-
tationer av varje lärare, dels med hjälp av en kvantitativ kartläggning och 
sammanställning av deras mediebruk. För var och en av studiens elva 
informanter ges först en personbeskrivning med information om ålder, 
undervisningserfarenhet, ämneskombination och undervisningskontext. 
Därefter redogörs för lärarens uppfattning om syftet med historieämnet och 
vilka aspekter av ämnet som särskilt sägs betonas i undervisningen. I 
redovisningen som följer fokuseras de medier som är centrala för respektive 
lärares mediebruk, samt hur lärarna förhåller sig till olika mediers 
användbarhet utifrån hur de uppfattar att de stödjer såväl olika ämnes-
områden som elevernas lärande och förståelse av historia.  
 
Jag har delat in de olika formerna av undervisningsmaterial som lärarna 
nämnt i sammanlagt arton olika mediekategorier.169 Ingen av lärarna 
använder dock samtliga dessa medier, utan deras individuella medie-
repertoarer har en relativt stor spännvidd. Den kvantitativa samman-
läggningen synliggör skillnader mellan de olika lärarnas mediebruk. För att 
ytterligare åskådliggöra dessa skillnader har jag valt att strukturera den 
individuella presentationen av lärarna med hjälp av en gruppindelning som 
utgår från omfånget och graden av variation i deras mediebruk. I detta 
kapitel är lärarna därför indelade i tre olika grupper. I första gruppen finns 
de två lärare vars mediebruk kännetecknas av ett särskilt omfångsrikt och 
varierat mediebruk. Ytterligare kännetecken för dessa lärare är att de 
använder internetbaserade medier i hög utsträckning. I den andra gruppen 
återfinns fem av de intervjuade lärarna. Deras mediebruk är omfångsrikt och 
variationsrikt, men inte i samma utsträckning som i den första gruppen. I 
den tredje gruppen återfinns de fyra lärare vars mediebruk är mer 
koncentrerat och därmed kännetecknas av en mindre omfångsrik 
medierepertoar. Genom att introducera lärarna med utgångspunkt i denna 
gruppindelning kan såväl den individuella variationen som de kollektiva 
mönstren framträda parallellt. 

5.1 Grupp 1 – Lärare med ett omfångsrikt och varierat 
mediebruk  
Anna och Åsa är de lärare som ger uttryck för den mest omfångsrika 
medierepertoaren. De beskriver att de använder tolv respektive tretton olika 
medier. Båda ser internet framförallt som en tillgång och såväl Anna som 

                                                             
169 Se tabell 1, avsnitt 5.4. I anslutning till tabellen redogörs också för den problematik som föreligger vid 

kategorisering av olika medier. 
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Åsa har dessutom varit på fortbildning kring användning av digitalt 
källmaterial. Båda använder mycket undervisningsmaterial från olika 
internetbaserade digitala miljöer. De undervisar med specifika websidor 
avsedda för historieförmedling och styr på så sätt det nätbaserade material 
som eleverna använder. De anser att det är viktigt att lärare varierar sitt 
undervisningsmaterial eftersom olika former av material skildrar och 
förmedlar historia på olika sätt. Dessa skiftande kvaliteter påverkar enligt 
Anna och Åsa elevernas sätt att förstå historia. 

5.1.1 Anna 
Anna är drygt fyrtiofem år och har arbetat som lärare i ungefär tjugo år. 
Förutom historia undervisar hon i svenska. Hon har tidigare arbetat på 
några olika skolor, men arbetar sedan flera år på en stor kommunal skola där 
hon också är ämnesutvecklare för historieämnet. Uppdraget innebär att hon 
dels ska verka för historieämnets utveckling i allmänhet, dels ska arbeta med 
att lyfta in digitala källor och webbaserade medier i undervisningen. I 
enlighet med det syftet har Anna varit på fortbildning anordnad av 
Riksarkivet kring arbetet med källor i digitala miljöer. Omkring tio lärare på 
skolan undervisar i historia och det kollegiala ämnessamarbetet är 
strukturerat med träffar varje vecka. Anna undervisar både på yrkesprogram 
och studieförberedande program och har såväl Historia 1a1 som Historia 1b 
och Historia 2a. Vid tidpunkten för intervjuerna har hon kurserna Historia 
1a1 och Historia 1b.  
 
Det övergripande syftet med historieundervisningen handlar enligt Anna om 
att eleverna ska lära sig att se mönster, samband och sammanhang. Hon 
menar att historiska händelser och fenomen inte blir begripliga förrän de 
kontextualiseras och att människors agerande i historien måste förstås 
utifrån den tid de levde i. I ett vidare perspektiv menar Anna att eleverna ska 
läsa historia för att bli kloka och kritiska. Ur det hänseendet är källkritik och 
historiebruk viktiga ämnesområden. Anna konstaterar att det skett många 
förändringar inom ämnet under de tjugo år hon varit verksam som lärare. 
Hon ser dock positivt på utvecklingen mot en mer tematisk historie-
undervisning där exempelvis historiebruksaspekten ges stort utrymme. 
 
Anna förespråkar ett rikt och varierat mediebruk där olika medier används 
för att stödja skilda aspekter av ämnet. Hon betonar att hon alltid har använt 
annat undervisningsmaterial än läroboken och uppskattar därför 
historiebruksperspektivet eftersom det särskilt uppmanar till sådan 
variation. Fokus på historiebruk leder till en mer diskuterande hållning till 
historieämnet och Anna menar att det är en fruktbar ingång i ämnet. Hon 
använder exempelvis musik, bilder, filmer och skönlitteratur för att visa hur 
historien brukas. Skönlitteratur ser hon dessutom som ett utmärkt medium 
för att skapa inlevelse och förståelse för människors livsvillkor. På min fråga 
om vilket undervisningsmaterial hon inte vill vara utan svarar hon att: 
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[…] för dagens kurser i historia så finns det ju inget [material] som är komplett. Däremot så 
kompletterar de varandra… Nä, jag skulle… jag vill ha hela den här blandningen… det är svårt 
att säga vad jag inte vill vara utan.170 

 
I sin strävan att historieundervisningen ska skapa kloka och kritiska elever 
betonar hon ämnets relevans bortom själva undervisningen. Hon pekar på 
att eleverna möter historiska referenser utanför skolan i till exempel spelfilm 
och skönlitteratur. För att kunna diskutera och problematisera sådana 
referenser bör dessa medier användas i stället för läroböcker: 
 
Det jag vill när jag använder skönlitteratur eller film är att skapa känsla, engagemang, men med 
utgångspunkt i den nya kursen… för det är ju ett utmärkt tillfälle att både få med källkritik och 
historiebruk. Och även vad gäller eleverna, framför allt med film, men kanske även med bok… 
de möter ju ofta historia så, så därför tycker jag att det är jätteviktigt att eleverna i skolan får 
arbeta med det här… hur ska vi se på filmen som källa? Eller boken som källa? När ska de 
annars få göra den reflektionen om de inte får göra den i skolan?171 

 
Mångfalden i mediebruket och ambitionen att nå bortom läroboken 
illustreras när Anna redogör för ett längre undervisningsmoment som 
behandlade utvecklingen i Sverige under 1800-talet och 1900-talet. Hon 
beskriver hur hon kombinerade läroböcker, strukturerande genomgångar, 
dokumentärfilmer och digitaliserat källmaterial. Anna hade även använt ett 
emigrationsbrev från 1902 som genom sin empatiskapande berättelse gjorde 
ett starkt intryck på eleverna. Elevernas reaktion visade att källmaterial av 
detta slag har en viktig roll i förståelsen av människors livssituation. Just det 
här emigrationsbrevet hade Anna hämtat från en lärobok, men generellt 
uppfattar Anna lärobokens betydelse i undervisningen snarast som 
kompletterande till andra medier, inte som den bärande stommen. Anna 
menar att det delvis beror på en alltmer tematiskt inriktad undervisning. 
Historieämnet syftar idag till mer än att ge en kronologisk redogörelse för 
den historiska utvecklingen, och för detta krävs en mångfald av 
undervisningsmaterial med olika kvaliteter. 
 
Anna anpassar även i stor utsträckning sitt differentierade mediebruk 
beroende på vilka klasser hon undervisar. Hon använder mer bildbaserade 
medier och läroböcker för eleverna på yrkesprogrammen och väljer mer 
fördjupande artiklar och krävande texter på de studieförberedande 
programmen. Detta anpassade mediebruk motiveras av elevgruppernas 
skiftande förkunskaper och läsförmåga. Anna menar dock att det har skett 
en allmän försämring av elevernas läsförmåga och att eleverna idag har ett 
mer begränsat ordförråd. Texter som hon tidigare kunnat använda i 
undervisning, som exempelvis Peter Englunds essäer, är alltför krävande för 
många av dagens elever. 
 

                                                             
170 Intervju med Anna, 20140409, 6. 
171 Intervju med Anna, 20131204, 5. 



 

50 

5.1.2 Åsa 
Åsa är i fyrtiofemårsåldern och har arbetat i drygt femton år som lärare. Hon 
har arbetat i ungefär tio år på sin nuvarande arbetsplats som är en stor 
kommunal skola. Utöver historia undervisar hon i religionskunskap. Det är 
runt tio lärare på skolan som undervisar i historia och hon beskriver det 
kollegiala ämnessamarbetet som strukturerat med träffar varje vecka. Där 
diskuteras kontinuerligt ämnesutveckling och även Åsa lyfter fram att flera 
lärare från skolan varit på Riksarkivets fortbildning kring källmaterial i 
digitala miljöer. Hon menar vidare att samplanering av kurser sker, men att 
det är mer på personbasis. Åsa undervisar både på yrkesprogram och 
studieförberedande program och har såväl Historia 1a1 som Historia 1b och 
Historia 2a. Vid tidpunkten för intervjuerna undervisar hon två grupper i 
Historia 1b och har en grupp i Historia 2a.  
 
Åsa betonar att historia är ett brett ämne med många perspektiv, men under 
intervjuerna återkommer hon kontinuerligt till teman som mänskliga 
rättigheter, etik och värdefrågor. Även om hon också lyfter fram kopplingen 
mellan nu och då och betonar aspekter som källkritik och historiebruk är det 
historieämnets etiska och värdebärande aspekter som enligt Åsa utgör en 
central del av historieämnets syfte. Hon säger: 
  
Jag har som gått mer och mer dit genom åren… vi och de… jag vet inte om det har att göra med 
att man är religionslärare, men vi har gjort det i historiegruppen, istället för att hålla på och 
traggla de här… politiska, ekonomiska… det kommer ju indirekt, men det har nog varit mycket 
fokus på värdegrund och människosyn.172 

 
I likhet med Anna är ett varierat mediebruk med många olika perspektiv 
utmärkande för Åsas undervisning. Detta exemplifieras när hon redogör för 
ett moment på kursen Historia 2a om romarriket. Hon berättar hur hon haft 
strukturerande genomgångar och hur elever fått orientera sig om epoken 
utifrån den digitala läroboken Digilär och utifrån Wikipedia. För att inte 
bara använda digitala källor fick eleverna gå till biblioteket för att söka i 
pappersbundna böcker för fördjupade perspektiv. Eleverna fick också se ett 
tv-program av dokumentär karaktär som utifrån arkeologiska fynd käll-
kritiskt granskade romarnas vistelse i Storbritannien. Avslutningsvis såg de 
spelfilmen Gladiator och diskuterade den källkritiskt och analyserade den 
utifrån ett historiebruksperspektiv. Spelfilmer använder Åsa primärt för att 
problematisera och diskutera historia, medan dokumentärfilmer används för 
att eleverna ska få ett mer autentiskt möte med det förflutna. Variationen i 
mediebruket är viktig och hon menar att olika medier används för att 
behandla olika aspekter av historieämnet.  
 
I linje med skolans ansats att använda digitalt material lyfter Åsa in 
källmaterial via digitala arkiv. I samband med undervisning om svenskt 
1800- och 1900-tal använder hon sig av Riksarkivets och Folk i rörelses 
digitaliserade källmaterial. Från Folk i rörelses arkiv lyfter hon fram hur 
Sveriges demokratisering kan diskuteras utifrån centrala skrifter, brev och 
pamfletter med koppling till kvinnorörelsen. Ett annat exempel på digitalt 

                                                             
172 Intervju med Åsa, 20131126, 7. 
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källmaterial som hon lyfter fram är The National Archives, vilket erbjuder 
intressant material om synen på slavar och människovärde. Det brukar hon 
använda i undervisning om kolonisering och rasism. Åsa menar att källm-
aterialet är ett bra komplement till spelfilmer och säger vidare att: 
 
[…] då finns det där en källövning där man får, där det är ett utdrag ur ett domstolsprotokoll 
från en västindisk ö… där det under några dagar varit rättegångar mot slavar. Det här är på 
1800-talet, och då kan man, dels är originalkällan med, men det går ju inte att läsa men så 
jobbar de med en översättning och frågor till översättningen […] och så står det namn på den 
åtalade och det är ju Betty och Hetty och du vet, sådana där hundnamn nästan. Och så owner 
[…] och vad de är åtalade för, vad man yrkar på för åtal. Och det kan vara, har hjälpt rymlingar 
med mat, har uppviglat till rymmeri, mycket på temat rymma och så yrkat på straff, vilket straff 
man yrkat på och det faktiska straffet så det här är ju faktiskt ett autentiskt domstolsprotokoll. 
Så då blir de [eleverna] så här… har det här hänt ungefär? Då blir det väldigt verkligt för dem. 
De blir ganska många frågor. De får liksom en bild av det här…173 

 
Hon menar att övningen leder till att eleverna förstår att slavarna sågs som 
djur och att källmaterialet på ett fördelaktigt sätt hjälper till att illustrera 
detta. Åsas metoder att integrera och kontinuerligt använda källmaterial 
påminner om Annas arbetssätt. På samma vis som exemplet med 
emigrantbrevet som Anna lyfter fram, hjälper domstolsprotokollet till att ge 
eleverna en inblick i och förståelse för faktiska förhållanden.  
 
Vad gäller det övriga mediebruket använder Åsa den digitala läroboken 
Digilär för att ge överblick över ett visst område. Särskilt uppskattar hon 
dock Levande historias material som hon använder för att ge fördjupade 
perspektiv och lyfter då särskilt fram materialets fokus på mänskliga 
rättigheter och etik. Levande historias fokus på historieämnets etiska och 
värdebärande aspekter stämmer därmed väl överens med Åsas uppfattning 
om historieämnets syfte. Generellt lyfter hon fram fördelarna med internet i 
undervisningen och menar att det underlättar både för henne och för 
eleverna. Det negativa är dock att eleverna ofta faller för tillgången på snabb 
information från Wikipedia. Detta är problematiskt enligt Åsa eftersom 
Wikipedias artiklar många gånger är svårbegripliga för eleverna.  

5.2 Grupp 2 – Lärare med ett varierat mediebruk 
I likhet med lärarna i den första gruppen ger lärarna i denna grupp också 
uttryck för ett varierat mediebruk, där olika medier används och 
kompletterar varandra. Mediebruket är dock inte lika omfångsrikt som hos 
lärarna i den första gruppen. Lärarna i den här gruppen, David, Jenny, Sten, 
Ulrika och Liv, uppger att de använder nio till tio olika medier i 
undervisningen. Även i denna grupp ses internetbaserat undervisnings-
material som en tillgång, men bruket av dessa medier är mer ett uttryck för 
ett individuellt sökande efter material via Youtube, UR Play eller SVT Play 
än det mediebruk med exempelvis specifikt käll- och arkivmaterial som 
lärarna i den första gruppen gav uttryck för. En annan skillnad mot lärarna i 
första gruppen är att lärarna i den här gruppen har en mindre styrande 
hållning i förhållande till elevernas val av internetbaserat undervisnings-

                                                             
173 Intervju med Åsa, 20131126, 6. 
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material. Dessutom ger lärarna i den här gruppen generellt läroboken en 
mer central roll i undervisningen än lärarna i den första gruppen. 

5.2.1 David 
David är i fyrtiofemårsåldern och har arbetat som gymnasielärare i ungefär 
femton år. Utöver historia undervisar han i samhällskunskap och geografi på 
en mindre fristående skola där han arbetat i drygt tio år. Det är endast ett 
fåtal historielärare på skolan och David uppfattar att ämnessamarbetet i 
historia framförallt sker på informell grund. David undervisar på studie-
förberedande program och vid tidpunkten för intervjuerna har han kursen 
Historia 1b i två olika klasser.  
 
Enligt David är syftet med historieämnet mångfacetterat, men det 
källkritiska perspektivet uppfattar han som centralt. Det ska förstås utifrån 
att han betonar vikten av att historia hela tiden skrivs om och att det finns 
flera perspektiv och inte bara en sanning. Samtidigt lyfter han fram 
betydelsen av att undervisningen på gymnasienivå bör ha en grundberättelse 
som skapar en struktur för eleverna. Denna grundberättelse kan vara 
tematisk eller kronologisk, men bör i sin tur kompletteras med fördjupande 
perspektiv där källkritiska aspekter och undervisning om historiebruk utgör 
viktiga inslag. 
 
Enligt David har variationen i undervisningsmaterialet ett egenvärde då han 
uppfattar att olika typer av material har olika kvaliteter som påverkar deras 
användbarhet. I enlighet med det menar han att en spelfilm utifrån sin 
dramaturgi med fördel kan illustrera ett aktörsperspektiv och förmedla 
känslor medan läroboken kan användas för att förklara de bakomliggande 
strukturerna. Beträffande spelfilmens fördelar lyfter David fram dess 
förmåga att engagera och väcka känslor. Spelfilmen Marie Antoinette med 
tidstypiska miljöer och kläder men med modern popmusik, brukar 
uppskattas av eleverna. Han menar att just musiken får eleverna att förstå 
att det inte handlar om ett försök till en exakt återgivning, men han brukar 
använda den tillsammans med två olika lärobokstexter för att låta eleverna 
göra en analys av orsakerna till franska revolutionen ur såväl ett aktörs- som 
ett strukturperspektiv. Han menar att Marie Antoinette, just på grund av sin 
blandning av modern popmusik och tidstypiska miljöskildringar, också är 
intressant att behandla ur ett historiebruksperspektiv utifrån frågor om hur 
man kan förstå och använda historia. David menar dock att läroboken är det 
regelbundet mest återkommande materialet i undervisningen och den fasta 
punkt som också efterfrågas av eleverna. Om den digitala läroboken Digilär 
säger han att: 
 
[…] det som läroboken har lite grann som en förtjänst är det att… alla webbsidor har ju en viss 
struktur, och har man då en som i det här fallet Digilär… har eleverna väl lärt strukturen blir det 
ju lättare att använda. Föreställer jag mig […] jag tror att om det vore så att man hela tiden får 
nya… hela tiden möter nya strukturer så kan det bli jobbigt i sig. Eller ett hinder. Och sedan så 
helt rationellt som lärare… om man har en lärobok, i det här fallet Digilär, som jag tycker är… 
om man tittar rent materialmässigt så finns det… i alla fall jämfört med de läroböcker jag 
tidigare jobbat med, lite mer fördjupningar, lite historiebruk, lite källkritik och så vidare… så 
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rent rationellt så använder man ju det också för att det finns tillgängligt. Varför ska jag sitta och 
konstruera allt från grunden?174 

 
Genomgångar är ett annat kontinuerligt inslag. De har ofta en 
introducerande funktion för ett moment, men skiljer sig åt gällande graden 
av presentation och diskussion. Genomgångarna stöds av PowerPoint och 
David menar att andra medier används när han själv inte räcker till för att 
förklara och förmedla. Bilder, kartor och strömmande rörlig bild, oftast från 
Youtube, används i detta syfte i samband med genomgångar.  
 
David menar att utbudet på internet för hans del har haft en positiv inverkan 
på möjligheten att kunna framställa historieämnet ur olika perspektiv och 
med hjälp av olika medier, men att detta också ställer höga krav på den 
enskilde lärarens prioriteringar och val. Samtidigt är det idag ingen lätt 
uppgift för eleverna att lära sig att förstå hur historia förmedlas i mångfalden 
av olika medier. Han framhåller dock att det inte finns någon möjlighet att 
skydda eleverna från det material som finns på internet.  Dessutom menar 
han att det finns ett egenvärde i att elever under vissa moment söker 
information självständigt, förutsatt att detta följs upp med en diskussion 
kring värdet av de olika material de hittar och använder. David menar sig 
dock se en tendens där elever med högre kunskapsambitioner och goda 
förkunskaper tenderar att välja det av honom anvisade undervisnings-
materialet medan mer studiesvaga elever istället väljer att googla och 
använda information från Wikipedia. Att ett varierat mediebruk i ett 
multimedialt klassrum tenderar att göra bilden av vad historia är och hur 
man lär sig historia allt mer individberoende, uttrycks av David när han 
säger att: 
 
[…] jag har en känsla av att om man skulle backa bandet några år. Tio kanske femton tjugo år, så 
skulle eleverna… ja, om man skulle fråga en elev så skulle de kanske sträcka sig efter läroboken i 
historia. Ja, här hittar jag, här står det… men om man skulle fråga en elev idag så skulle den… 
tänka lite olika beroende på vem man frågar. Någon kanske skulle logga in på Digilär, en annan 
skulle googla och ytterligare en skulle göra en helt annan… associera till något helt annat.175 

5.2.2 Jenny 
Jenny är knappt fyrtio år och har arbetat som lärare i drygt tio år. Hon har 
arbetat på två olika skolor och har undervisat på den större kommunala 
skola hon nu arbetar på i snart tio år. Utöver historia undervisar hon i 
svenska. Det kollegiala samarbetet beskriver hon som baserat på 
programsamarbete, medan det ämnesrelaterade samarbetet ges mindre 
utrymme. Det är lite färre än tio lärare på skolan som undervisar i historia. 
Jenny undervisar på studieförberedande program och vid tidpunkten för 
intervjuerna har hon två klasser som båda läser Historia 1b.  
 
Som de flesta andra lärarna lyfter Jenny fram flera olika aspekter av 
historieämnet, men i likhet med Åsa i den första gruppen betonar hon 

                                                             
174 Intervju med David, 20131211, 7. 
175 Intervju med David, 20140516, 7. 
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särskilt de etiska och värdebärande aspekterna som centrala för ämnets 
syfte. Enligt Jenny ska eleverna läsa historia för:  
 
[…] att förstå sin… för att förstå. För ökad förståelse, och ökad förståelse gentemot övriga 
världen också. Förståelsen är i centrum tycker jag. Helt klart. Förstå sin samtid och förstå andra 
människor och inte vara så snabb på att döma, och då hamnar vi ju i tolerans då.176 

 
I Jennys mediebruk är läroboken central. Åtminstone i en initial fas av 
kurserna. Detta motiveras med att eleverna känner till läroboksstrukturen 
och att läroboken utgör en trygghet för dem. Hon använder Historia 1b – 
den lilla människan och de stora sammanhangen som hon menar är väldigt 
bra med tydliga målbeskrivningar för de olika kapitlen. Hon använder den 
kontinuerligt, men inte på det: 
 
[…] sätt som det var förr kanske, med läsning och instuderingsfrågor utan tanken är ju att om 
kursen börjar och det är en ny grupp, då är den ju jättemycket stöd och jag försöker följa 
strukturen i boken. För att så småningom kanske spreta lite mer. Och ju längre man kommer 
blir den som ett tillägg till det jag väljer att lägga fokus på […] Till den här boken finns det också 
enkla instuderingsfrågor. Så när de [eleverna] börjar så kör vi instuderingsfrågorna, men de 
tappas bort på vägen. Upplever jag.177 

 
Dokumentärfilmer och Levande historia har en viktig funktion i Jennys 
mediebruk utifrån att de lyfter fram och illustrerar hur historien påverkar 
enskilda människoöden. Jenny har deltagit i fortbildning om Levande 
historias undervisningsmaterial och menar att hemsidan är väldigt 
användarvänlig och materialet pedagogiskt genomtänkt. Dessutom blir 
eleverna väldigt berörda av de berättelser som finns där. Hon lyfter fram att 
hon använder mediet i undervisning om bland annat förintelsen och 
kommunistiska regimer. Hon betonar särskilt de korta filmer med 
åskådarperspektiv som finns på sidan. Utifrån att hon tidigare under 
intervjun framhållit förståelse för andra människor och tolerans som 
centrala motiv till historieämnet frågar jag om det är de aspekterna hon 
uppskattar hos Levande historias undervisningsmaterial. Svaret blir: 
 
Ja, men framför allt så handlar det ju om vanliga personer vi möter ofta. Det är de. De kommer 
inte att få någon plats i en historiebok, men det är de som påverkas av allt… alla de här politiska 
skikten och ekonomiska faktorerna. Och då blir det ju inkännande. Man kan förstå om man 
hade varit i den sitsen. Det blir väldigt påtagligt vad som hände.178 

 
Jenny lyfter också fram att Levande historia tillhandahåller pedagogiskt 
genomtänkt undervisningsmaterial om historiebruk kopplat till konflikten i 
Bosnien. Hon nämner både forumspel och textmaterial som på ett tydligt 
sätt åskådliggör att bruket av historien får betydelse för människors 
självuppfattning och identitet. Vid sidan av Åsa är Jenny den lärare som 
starkast betonar Levande historias betydelse. Jag menar att detta bör förstås 
utifrån att mediet behandlar de aspekter av ämnet som enligt dem båda 
utgör historieämnets främsta syfte.  
 

                                                             
176 Intervju med Jenny, 20131115, 3. 
177 Intervju med Jenny, 20140407, 2–3.  
178 Intervju med Jenny, 20140407, 5. 
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Generellt uppfattar Jenny utbudet på internet som en oerhörd tillgång som 
underlättar undervisningen, men hon pekar också på problem med elevernas 
sätt att söka information. Tendensen när eleverna använder internet för att 
söka information till uppgifter är att de googlar och sedan använder 
Wikipedia. Utifrån undervisning om källkritik och diskussioner om värdet av 
information i olika medier arbetar hon med att eleverna aktivt ska använda 
Nationalencyklopedin istället. Tillsammans med eleverna brukar Jenny göra 
jämförelser mellan sökningar via Google, Wikipedia och National-
encyklopedin, men anser att det är svårt att bryta elevernas vana att googla 
och använda Wikipedia. I likhet med David menar hon att studiesvaga elever 
i större utsträckning använder Wikipedia än det av henne anvisade 
materialet. I takt med digitaliseringen pekar Jenny också på att biblioteken 
tenderar att glömmas bort och att eleverna idag har allt svårare att hitta 
information i tryckta källor. 
 
Generellt uppfattar Jenny det engagerande berättandet som en tillgång som 
kan väcka både intresse, nyfikenhet och empati. Hon betonar det personliga 
engagemanget i genomgångar och menar att hon som lärare måste känna sig 
inspirerad. Som ett led i det försöker hon i genomgångar koppla historie-
ämnet till vad som är aktuellt i olika nyhetsmedier. Hon låter dock inte 
eleverna arbeta strukturerat med nyhetsmedier, utan använder dem framför 
allt för att visa på historieämnets aktualitet. 

5.2.3 Sten 
Sten är i sextiofemårsåldern och har arbetat som lärare i ungefär tjugo år. 
Han började arbeta som lärare i slutet av 1970-talet, men från mitten av 
1980-talet och under en femtonårsperiod arbetade han inom andra yrken. 
Han menar att yrkeserfarenheterna utanför skolan har haft mer inflytande 
på hans undervisning inom samhällskunskapsämnet än på historieämnet. 
Han är också utbildad lärare i svenska, men undervisar nu bara i 
samhällskunskap och historia. Han har arbetat på några olika skolor, men 
undervisar nu på en stor kommunal skola. Det är ungefär fem historielärare 
på skolan och Sten beskriver det kollegiala ämnessamarbetet som 
oformaliserat, men att det präglas av mycket erfarenhetsutbyten och ämnes-
träffar en gång i månaden. Han undervisar på både studieförberedande 
program och yrkesprogram. Under tiden för intervjuerna har han Historia 1b 
med tre olika grupper och Historia 1a1 med en grupp.  
 
Sten menar att syftet med historieämnet formuleras ganska väl i 
styrdokumenten och att det i stort handlar om att skapa en förståelse för 
vilket sammanhang människor ingår i. Förståelsen gäller såväl för elevernas 
syn på sig själva som för hur de ser på människor i historien. I relation till 
detta resonemang menar han att det som lärare är viktigt att försöka 
dramatisera, levandegöra och åskådliggöra hur människor har tänkt genom 
historien och på så sätt försöka göra historia som ämne intressant. Stens 
fokus ligger på 1900-talet och han strukturerar undervisningen så att 1900-
talet får uppta halva kursen. Undervisningen går då från att vara kronologisk 
till att bli mer tematiskt och geografiskt orienterad.  
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Sten uppfattar sig själv som en ganska traditionell lärare fostrad i en äldre 
skola. Även om han använder olika typer av medier är det genomgångar, 
läroböcker och artiklar som dominerar och utgör grunden för under-
visningen. Genomgångarna är en bas där han ger sammanhangen och binder 
ihop det eleverna läser i olika texter, eller som han själv säger: 
 
Jag är väl en textgubbe ändå. Det är nog så. Det är text mest. Alltså stommen är text. Det andra 
är komplement. Fördjupning eller ibland spelfilm för att via mer känslor få en upplevelse av 
saker och ting… för det handlar ju rätt mycket om… en bra spelfilm lyckas ju förmedla en hel 
del.179 

 
Läroboken är ett kontinuerligt återkommande medium och används mest för 
att repetera eller åskådliggöra vad han berättat i genomgångar. Han menar 
att de digitala läroböckerna, Perspektiv på historien och Digilär, har 
potential men att de måste bli mer interaktiva. Utifrån elevers, som han 
uppfattar det, generellt försämrade läsförmåga uppskattar han de digitala 
läroböckerna för att det går att få texten uppläst. Relaterat till användningen 
av läroböcker betonar han att eleverna generellt inte uppmärksammar 
bilderna i böckerna. Han försöker ofta lyfta fram och diskutera bildernas 
värde som källor till historisk kunskap genom att visa eleverna hur 
exempelvis samma bilder kan finnas med i olika läroböcker fast med olika 
bildtexter.  
 
Han uppfattar att elevernas läsförmåga har försämrats och det medför att 
han väljer bort vissa artiklar han samlat på sig under åren då eleverna idag 
inte förstår dem. Som kompletterande material försöker han istället hitta 
artiklar på nätet. Han använder ofta artiklar från Populär historias arkiv på 
nätet, och när han använder dessa: 
 
[…] är det ofta för att få en annan synvinkel eller fördjupning, boken… vissa, som jag tycker då, 
centrala skeenden kan den behandla ganska summariskt. Och jag tycker väl att det är också det 
här att färga lite grann utifrån egna erfarenheter… alltså, jag tycker ju att det är svårt att 
behandla Vietnamkriget på en kvarts sida eller så. Så därför blir det ofta en fördjupning och 
material, även textmässigt som kommer till för att fördjupa och komplettera.180 

 
Trots att Sten beskriver sig själv som en ”textgubbe” använder han ändå 
relativt mycket spelfilm. Spelfilmens värde ligger framför allt i att 
levandegöra historien. Han menar att många spelfilmer är skickligt gjorda 
och även om det finns många anakronismer i dem kan eleverna ändå 
tydligare förstå det som de får se och uppleva. Det blir vanligtvis tre till fyra 
spelfilmer under en hundrapoängskurs och de filmer han visar behandlar 
oftast händelser under 1900-talet från andra världskriget och framåt. Han 
betonar att det måste finnas en lustaspekt av undervisningen och ur det 
perspektivet kan han ibland visa en spelfilm som ett avbrott i ordinarie 
undervisning med förhoppningen att eleverna inte bara relaterar till filmen 
som film utan relaterar till den historiska kontexten. Framför allt arbetar 
Sten med spelfilmer på ett mer integrerat sätt i undervisningen genom att 
lyfta fram spelfilmen som ett exempel på historiebruk eller låta eleverna 

                                                             
179 Intervju med Sten 20140512, 7. 
180 Intervju med Sten 20140512, 6. 
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reflektera kring vilken typ av kunskap om historia en spelfilm kan ge i 
jämförelse med exempelvis läroboken eller andra textbaserade medier. 

5.2.4 Ulrika 
Ulrika är drygt fyrtio år och har arbetat som gymnasielärare i snart tio år. 
Hon har under dessa år undervisat i framför allt svenska och engelska. 
Historia har hon nyligen börjat undervisa i och vid tillfällena för intervjuerna 
gör hon sitt första år som historielärare. Hon arbetar på en stor kommunal 
skola med ungefär tio historielärare. Ulrika beskriver det kollegiala 
ämnessamarbetet som begränsat. Ulrika undervisar framför allt på 
yrkesprogram och har kursen Historia 1a1. 
 
Ulrika betonar historieämnets betydelse utifrån att alla ska få veta vilket 
sammanhang de lever i, utifrån ett större historiskt perspektiv. Hon 
beskriver detta som en samhällsrätt och menar att eleverna inte klarar av att 
skaffa den kunskapen på egen hand. Historieundervisningen främsta syfte är 
sålunda att erbjuda eleverna detta sammanhang. Utöver det betonar hon 
också den källkritiska aspektens betydelse utifrån vårt digitaliserade och 
informationstäta samhälle. 
 
Mediebruket anpassas i stor utsträckning till de elevgrupper hon undervisar. 
Ulrika betonar att det ska finnas ett mönster så att hennes elever, som hon 
beskriver som studiesvaga med fragmentariska historiekunskaper, ska få 
struktur i undervisningen. De återkommande medierna är muntliga 
genomgångar, bilder, dokumentärfilmer och faktatexter i form av lärobok 
eller kompletterande artiklar. De muntliga genomgångarna är grund-
läggande. De stöds av PowerPoint där bilder i form av porträtt, platser och 
kartor har en central roll. Hon menar att visuella medier är viktiga och korta 
dokumentärfilmer på högst tio minuter används för att eleverna ska få en 
känsla för historien genom att de får se bilder i ett koncentrerat 
sammanhang. Dessutom säger hon att eleverna älskar berättarrösten i 
dokumentärerna. Det dokumentära materialet hittar hon oftast på Youtube. 
Beträffande bruket av läroböcker anser hon att det försvåras av att eleverna 
är lässvaga och har en bristande begreppsförståelse.  
 
Ulrika ger uttryck för att det muntliga berättande är viktigt i hennes 
undervisning där användning av läroböcker och kompletterande läsmaterial 
egentligen är ren lästräning för hennes studiesvaga elever. I genomgångarna 
försöker hon ha en diskuterande undervisning där samtalet med eleverna är 
viktigt. I dialogen med eleverna tar hon sin utgångspunkt i deras uppfattning 
om historia. Utifrån sin korta tid som historielärare har Ulrika inte hunnit 
använda spelfilm i någon större utsträckning, men uppfattar att elevernas 
förförståelse av historia i mångt och mycket baseras på spelfilmer och att de 
är centrala för elevernas uppfattning om vad historia är. Hon uttrycker att 
det hon: 
 
[…] upplever med elever är att de är väldigt historieintresserade. Så fort man börjar prata om 
film har ju hälften sett de flesta moderna klassikerna som har med historiskt perspektiv att göra. 
De har ju redan en uppfattning om vad historia är […] De har redan en uppfattning om det, som 
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det är. Jag har sett Gladiator, jag vet hur det är. Jag har sett Sparta, jag vet hur det är under 
antiken. Och då har de ju redan en medial historiesyn från de senaste tio åren… eller det är 
snarare bara fem år för de är ju bara femton år. Det är fem år av ett medieutbud som faktiskt 
grundar deras historiesyn. Så är det ju.181 

 
Även om elevernas uppfattning om historia inte stämmer överens med 
skolämnet historia betonar Ulrika ändå värdet av att ta sin utgångspunkt i 
deras syn och bygga vidare utifrån den. Spelfilmerna har en central roll 
eftersom det framför allt är via dem som eleverna kommer i kontakt med 
historia utanför skolan, och just därför har de en viktig roll i undervisningen. 
Utifrån dem går det sedan att erbjuda fler perspektiv på historieämnet och 
problematisera ämnet via undervisning genom aspekter som historiesyn och 
historiebruk. Ulrika betonar dock att hon utifrån sin korta erfarenhet som 
historielärare inte hunnit utveckla alla dessa tankar än.  
 
Även om Ulrika har en tydlig struktur för vilka medier hon använder pekar 
hon på att variationen av medier är central. Olika medier hjälper elever att se 
på ämnet ur olika perspektiv och om behovet av variation uttrycker hon att: 
 
[…] det är viktigt att man använder många olika källor som är ett historiskt tillvägagångssätt. Du 
använder dig inte bara av en bok. Det gör du inte. Det räcker ju inte om du ska vara historiker 
på ett vetenskapligt sätt. Och då kommer undervisningsmetoden att bli en illustration av 
historikerns arbetssätt.182  

5.2.5 Liv 
Liv är strax under femtio år och har arbetat som lärare i ungefär tio år. Hon 
har undervisat på några olika skolor, men sedan några år arbetar hon på en 
stor kommunal skola. Hon har tidigare arbetat inom andra yrkesområden 
och Liv betonar särskilt erfarenheterna därifrån vad gäller mötet med många 
olika människor. Dessa erfarenheter uppfattar hon som viktiga för henne i 
läraryrket och för hennes förmåga att möta elever och etablera en 
förtroendefull relation till dem i undervisningen. Utöver historia undervisar 
hon i religionskunskap. Vad gäller det kollegiala ämnessamarbetet har hon 
sin bas i religionsgruppen, men deltar i historiegruppens stormöten och 
uppfattar samarbetet där som givande och generöst. Hon undervisar både på 
yrkesprogram och studieförberedande program, men historia har hon 
framför allt på yrkesprogrammen. Vid tidpunkten för intervjuerna har hon 
två grupper i Historia 1a1. 
 
Det viktigaste syftet med historieundervisningen är enligt Liv att visa att alla 
människor, såväl idag som tidigare i historien, alltid handlar utifrån de 
förutsättningar som det omkringliggande samhället ger. Dessutom lägger 
hon stor vikt vid att visa att historia är en konstruktion. Hon vill förmedla att 
bilden av historien alltid är baserad på det perspektiv som anläggs, och att 
uppfattningar om historia handlar om både urval och kunskapssyn. Denna 
hållning försöker hon också förmedla till eleverna genom att göra dem 

                                                             
181 Intervju med Ulrika, 20131113, 1, 7. 
182 Intervju med Ulrika, 20131113, 9. 
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uppmärksamma på vilka medier som används och hur olika medier för-
medlar historia. 
 
Liv förespråkar ett varierat mediebruk, men beträffande olika mediers 
betydelse för elevers lärande och förståelse av historia menar hon att det är 
svårt att uttala sig generellt om mediernas direkta påverkan. Betydelsen 
beror på såväl den enskilde elevens sätt att lära och förstå som på hur 
läraren använder och presenterar mediet. Samtidigt menar hon att mediet 
kan ha stor betydelse och exemplifierar sitt resonemang med två studiesvaga 
elever som gjorde en historiebruksanalys av ett dataspel om kalla kriget som 
de tidigare spelat. För just de här eleverna utgjorde dataspelet en viktig väg 
in i historieämnet och Liv ser det som betydelsefullt att de kunde applicera 
historiebruksaspekten på ett medium de redan kände till. I relation till de två 
eleverna framhåller hon också lustaspekten som central för undervisningen 
och lärandet.  
 
Till skillnad från de andra lärarna i den här gruppen ger Liv uttryck för ett 
mer begränsat läroboksanvändande. På Livs skola används Digilär som 
lärobok, men hon menar att den generellt är för svår för hennes elever på 
yrkesprogrammen. Hon menar att det istället är hennes uppgift som lärare 
att erbjuda eleverna ett anpassat undervisningsmaterial. Utifrån ett 
undervisningstema om historiska porträtt uttrycker hon följande om 
Digilär: 
 
Jag har inte använt den där boken. Boken finns för dem [eleverna]. Och jag sade när 
de gjorde de här porträtten, glöm inte bort Digilär så ni kan gå in och glutta. Men jag 
tror ärligt talat inte att många av mina elever är där inne. Jag ser till att skaffa 
material som passar för uppgiften.183 

 
Istället för Digilär låter hon eleverna använda Historia 123184 som hon 
menar är tydlig, avgränsad och klar. Historia 123 ses som ett komplement 
till hennes genomgångar. Genomgångarna har både en strukturerande och 
inspirerande funktion, och Liv menar att det är i detta moment som hon 
verkligen är lärare. De är med andra ord den kanal hon använder för att 
färga historieämnet. Om genomgångarna uttrycker hon:  
 
Och det är det jag njuter av i mitt läraryrke för det är där kreativiteten och konsten och… jag får 
tänka till. Varför har jag valt de här bilderna? Vad säger den här bilden? Det blir ju också ett sätt 
att problematisera mig själv i min egen undervisning så till vida att jag vill… vad det är jag gör 
[…] Då måste jag också vara tydlig mot eleverna och få dem att förstå att jag har valt detta. Jag 
bjuder alltså in till att visa att det per automatik finns det alltså andra sätt att se på historien.185 

 
I undervisningen bejakar hon olika elevers individuella lärandeprocess och 
det avspeglas också i hennes mediebruk. I dialog med enskilda elever 

                                                             
183 Intervju med Liv, 20131119, 4. 
184 ”Historia 123” är en hemsida på internet som är tänkt att utgöra en hemsida med historieresurser som 
den ansvarige för sidan, Joakim Wendell, gymnasielärare i historia, svenska och filosofi skapat för sig och sina 
elever. På sidan står det: ”Historia 123 är en digital lärobok i historia. Den är framförallt tänkt som under-
visnings- och inlärningsmaterial för gymnasiekurserna i historia. Därför är sidan organiserad efter de olika 
kurserna.”, Historia 123, (http://www.historia2.se/historia123/), hämtad 2015-10-02. 
185 Intervju med Liv, 20140407, 5. 

http://www.historia2.se/historia123/
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föreslår och diskuterar Liv olika mediers användbarhet för deras arbeten. 
Utifrån undervisning om källkritik och aspekter som perspektiv och urval, 
försöker Liv göra eleverna uppmärksamma på värdet av den information de 
själva hittar och använder.  

5.3 Grupp 3 – Lärare med ett koncentrerat mediebruk 
Lärarna i den tredje gruppen, Henrik, Pål, Kerstin och Robert beskriver ett 
mer koncentrerat mediebruk baserat på sex till åtta olika medier. Dessa 
lärare ger sålunda uttryck för en mindre omfångsrik medierepertoar med ett 
kontinuerligt fokus på färre medier än lärarna i de föregående grupperna. 
Lärarna i den här gruppen uppfattar sig generellt som relativt traditionella i 
sina medieval. Internetbaserade medier används i mer begränsad 
utsträckning än i de två andra grupperna, även om undantag finns.  Trots att 
medierepertoarerna är mer koncentrerade är de inte enhetliga utan varierar 
inom gruppen. 

5.3.1 Henrik 
Henrik är i fyrtioårsåldern och har arbetat som lärare i knappt 10 år. Han 
har tidigare arbetat inom ett annat yrke, men betonar inte dessa erfarenheter 
som avgörande för historieundervisningen. Förutom historia undervisar 
Henrik i samhällskunskap. Han arbetar på en stor kommunal skola där 
mellan fem och tio lärare undervisar i historia. Han uppfattar inte det 
kollegiala ämnessamarbetet som omfattande. Henrik undervisar bara på 
studieförberedande program och de senaste åren har han framförallt 
undervisat på naturvetenskapsprogrammet och då enbart haft kursen 
Historia 1b. Tidigare har han bara haft A-kurser inom ämnet.  
 
Det Henrik lyfter fram som viktiga områden inom historieämnet är frågor 
om övergripande förändringsprocesser och hur omgivningar påverkar 
människor. Orsaker och konsekvenser i ett större historiskt sammanhang, 
samt hur samhällsekonomin påverkar historisk utveckling är det som 
historieundervisningen främst syftar till att belysa, hävdar han. I relation till 
det betonar han att han är influerad av ett marxistiskt sätt att se till hur 
samhällsekonomi och samhällsklimat påverkar människor. Henrik anser sig 
arbeta mot en stark struktur där eleverna från grundskolans lägre åldrar och 
upp till högstadiet har fått lära sig att det finns en historia med stort H. Detta 
leder till att eleverna uppfattar historia som det som hänt och att historia 
sålunda inte kan diskuteras och problematiseras.  
 
Vad gäller mediebruket uppfattar Henrik sig själv som ganska traditionell 
och menar att genomgångar i form av föreläsningar är det klart dominerande 
inslaget i undervisningen. De studiemotiverade eleverna på naturveten-
skapliga programmet uppskattar enligt Henrik genomgångarna och har inga 
problem med långa föreläsningar: 
 
Alltså, det jag försöker göra är, jag försöker lägga ramen. Sedan hoppas jag att eleven kan 
använda min ram till att använda böckerna i sin tur, eller materialet i sin tur och dra 



 

61 

slutsatserna. För det jag försöker göra… jag försöker verkligen betona processen… och sedan i 
provuppgifter så handlar det om att de ska använda fakta för att dra slutsatser om det.186 

 
Henrik förlitar sig till den ram som ges i genomgångarna och när eleverna 
arbetar med uppgifter på egen hand är han inte speciellt styrande med vad 
de använder för material. De får egentligen använda vilket undervisnings-
material de vill, vilket innebär att de flesta använder Wikipedia. Han säger: 
 
Ja, alltså, jag har inget emot den [Wikipedia] för jag menar… för om de läser bakgrunden på 
Wikipedia eller i en [läro]bok är ju sak samma för min del. Däremot det jag kan konstatera är ju 
att många gör ett halvtaffligt jobb på det där för man ser vilka som använt Wikipedia för de 
lägger ofta upp sin rapport på samma sätt.187 

 
Läroböcker och spelfilmer är kontinuerligt återkommande medier som 
används för att stödja och förankra genomgångarna. Internet används 
endast när eleverna självständigt söker material. Läroboken, Alla tiders 
historia, får enligt Henrik fylla samma funktion som Wikipedia och det är att 
tillhandahålla information som eleverna i sina uppgifter ska bearbeta. 
Läroboken är sålunda främst ett bredvidläsningsmaterial som han inte 
arbetar systematiskt med. Spelfilmer, i delar eller i sin helhet, används 
kontinuerligt i ett kronologiskt upplägg där de får illustrera och ge 
kompletterande förklaringar till det som berörs i genomgångarna.  
 
På grund av bristande begreppsförmåga och läsvana pekar Henrik på att 
många elever idag har svårt att förstå mer avancerade texter. Detta blir 
tydligt när eleverna exempelvis läser essäer ur Peter Englunds 
Förflutenhetens landskap. Texterna används för att visa på en annan 
historiesyn än den som eleverna är vana vid sedan grundskolan. Ofta får 
eleverna läsa några essäer i början av en kurs och genom att lyfta fram teman 
som sorg och gråt ur ett historiskt perspektiv, samt låta eleverna läsa och 
diskutera hur medeltiden luktade, vill han visa att historia faktiskt är större 
än vad som ryms i läroboken. Ur det hänseendet finns det alltså motiv att 
utmana eleverna med mer avancerade texter. Trots många elevers bristande 
läsförmåga lyfter han, precis som Anna, också fram skönlitteraturens 
betydelse för historieundervisningen. I undervisning om svenskt 1800-tal 
låter han eleverna läsa Mina drömmars stad. Han säger att: 
 
Jag har kört den [Mina drömmars stad] några år faktiskt. Just därför att jag tycker att de här 
böckerna är fantastiska själv, men det skapar en förståelse som inte kurslitteratur eller 
föreläsningar kan göra.188 

 
I samband med att eleverna läser skönlitteratur beskriver han en mer 
strukturerad användning av läroboken än den han generellt sett ger uttryck 
för. Han betonar att lärobok och skönlitteratur på ett fördelaktigt sätt 
kompletterar varandra. Den mer övergripande samhällsutveckling som 
skildras i läroböcker får illustreras genom romanens personer och han 
menar att historien blir verklig genom deras enskilda livsöden. Nackdelen 

                                                             
186 Intervju med Henrik 20131120, 7. 
187 Intervju med Henrik, 20131120, 3. 
188 Intervju med Henrik, 20140505, 4. 
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med skönlitteratur är att mediet tar mycket tid i anspråk, men eftersom 
Henrik sällan ger läxor tar han sig rätten att låta eleverna läsa Mina 
drömmars stad vid sidan av lektionerna. Han skulle gärna använda skön-
litteratur i större utsträckning, men avstår på grund av tidsaspekten. 

5.3.2 Pål 
Pål är i fyrtiofemårsåldern och har arbetat som lärare i drygt femton år. 
Utöver historia undervisar han i svenska. Merparten av sin yrkesverksamma 
tid har han arbetat på den stora kommunala gymnasieskola han nu 
undervisar på. Det kollegiala ämnessamarbetet sker framför allt på initiativ 
av enskilda lärare och uppfattas av Pål som informellt. Han undervisar på 
studieförberedande program och har kurserna Historia 1b och Historia 2b. 
Vid tillfällena för intervjuerna har han en klass i respektive kurs.  
 
Syftet med historieundervisningen går enligt Pål utanför själva 
historieämnet. För samtidigt som eleverna idag har åsikter om väldigt 
mycket uppfattar han att de ändå har en väldigt snäv referensram, såväl 
utifrån sin samtid som utifrån historisk förankring. En tydlig trend, enligt 
Pål, är att elevernas allmänkunskap i form av en orienterande referensram 
har försämrats under hans tid som lärare. Ur det hänseendet har historie-
undervisningen en viktig uppgift att fylla. Historieämnets främsta syfte är 
sålunda att bidra till elevernas allmänkunskap för att de ska kunna förhålla 
sig till frågor och områden som inte primärt har med historieämnet att göra. 
 
Basen i Påls mediebruk utgörs av genomgångar, lärobok och 
populärvetenskapliga artiklar. Genomgångarna är ett fundament och 
används för att ge enklare översikter. Lärobokens egentliga betydelse ställer 
han sig dock frågande till. Den används i allt mindre utsträckning eftersom 
eleverna tycker att den är för svår. Detta har lett till att han allt mer ser den 
som en referens som eleverna kan välja att använda om de önskar. Pål menar 
att han själv i genomgångar kan ersätta läroboken, men att de 
populärvetenskapliga artiklarnas styrka är att de sätter fokus på ett specifikt 
område och därmed blir mer fördjupande med fler nyanser och perspektiv. 
Ett vanligt undervisningsmoment bygger på: 
 
[…] dels genomgång, dels lärobok som de kan vända sig till, och så brukar jag oftast se till att de 
har någon form av text, vanligtvis en artikel från en populärhistorisk tidskrift eller någonting 
annat så att de åtminstone har två givna utgångspunkter. Sen får de fylla på med det de vill 
själva, om det då är nätet eller om de sitter i biblioteket… Rätt så traditionellt förhållningssätt.189 

 
När elever självständigt inhämtar information är det internet i allmänhet och 
Wikipedia i synnerhet som dominerar. Han betonar att Wikipedia kan vara 
bra ur ett informativt perspektiv, men att mediet som sådant sällan erbjuder 
en problematisering av det eleverna ska undersöka, eftersom ingressen i 
korta ordalag sammanfattar det som eleverna är ute efter. Utifrån det menar 
han att eleverna uppfattar att de får mycket information utan att behöva läsa 

                                                             
189 Intervju med Pål, 20131127, 3. 
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speciellt mycket och det leder till en betydligt ytligare kunskap än vad 
läroboken faktiskt erbjuder.  
 
Pål använder dokumentärfilmer i större utsträckning än spelfilmer. Fördelen 
med dokumentärfilmer är att de, åtminstone när det gäller 1900-tal och då 
det finns originalbilder att tillgå, ger en känsla för tiden. Att eleverna får se 
hur människor gick klädda och hur exempelvis bilar samsades med hästar 
och vagnar på gatorna innebär att det autentiska materialet har en 
illustrerande funktion som ger kött och blod åt elevernas bild av historien. 
Sedan blir det oftast även någon spelfilm per kurs, och Pål betonar då vikten 
av att sätta in filmen i ett historiskt sammanhang och diskutera dess värde 
som historieförmedlare.  
 
Trots lång yrkeserfarenhet ger Pål uttryck för att mediebruket är ett 
komplext område. Utifrån sina drygt femton år i yrket uppfattar Pål att han 
har gott om undervisningsmaterial att tillgå, men i takt med den pågående 
digitaliseringen ser han ett behov av fortbildning för att kunna använda 
specifika undervisningsresurser. Dessutom har han anpassat sitt under-
visningsmaterial till elevernas försämrade läsförmåga, och det är en 
utveckling som han inte är nöjd med. Han vill ändra denna utveckling 
genom att låta eleverna arbeta med mer avancerade texter. Genom ett 
systematiskt arbete tror han också att det är möjligt. Han betonar samtidigt 
att detta är vad han skulle vilja göra, och inte vad han faktiskt gör.  

5.3.3 Kerstin 
Kerstin är i femtiofemårsåldern och har arbetat som lärare i nästan tjugo års 
tid. Hon har erfarenheter från andra yrken, men lyfter inte fram dessa som 
avgörande för undervisningen. I början undervisade hon både på Komvux 
och på ungdomsgymnasiet, men under merparten av sin tid som gymnasie-
lärare har hon undervisat på ungdomsgymnasiet och på den mellanstora 
kommunala skola hon nu arbetar på. Utöver historia undervisar hon i 
religion och filosofi. Antalet historielärare på skolan är mellan fem och tio 
och ämnessamarbetet beskrivs som generöst men oformaliserat. Kerstin 
undervisar bara på studieförberedande program och vid tidpunkten för 
intervjuerna har hon två grupper som båda läser Historia 1b.  
 
Det huvudsakliga syftet med historieämnet är enligt Kerstin att eleverna ska 
förstå att människor alltid ingår i ett historiskt sammanhang. Hon menar att 
historia som ämne är svårt att ta till sig för ungdomar eftersom de i stort 
saknar ett eget historiskt tidsperspektiv. Att försöka få grepp om historiska 
epoker och skeenden blir då svårt och förståelsen tenderar att bli väldigt 
abstrakt. Ur det perspektivet är Kerstins ambition att historia ska bli något 
påtagligt och verkligt för eleverna, och att de ska börja intressera sig för 
frågor om hur och varför människor resonerade och tänkte som de gjorde 
förr i tiden. 1900-talet i allmänhet och efterkrigstiden i synnerhet är de 
områden som Kerstin uppfattar som de mest intressanta i historien.  
 
Genomgångar, läroböcker och dokumentärfilmer är centrala medier i 
Kerstins undervisning. Hon har anpassat sin undervisning till elevernas allt 
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sämre läsförmåga och använder inte längre avancerade texter eftersom 
eleverna inte förstår dem. Istället fokuserar hon på genomgångar där hon 
försöker nå eleverna. Genomgångar är centrala och hon använder dem i syfte 
att strukturera ämnet och för att eleverna ska se de övergripande samman-
hangen. Internet används inte i särskilt stor utsträckning, men Kerstin 
berättar hur hon vid ett tillfälle använde ett klipp från Youtube i sin 
PowerPoint som handlade om arabvärlden under medeltiden. Hon uppfattar 
inte att eleverna blev särskilt imponerade eftersom: 
 
[…] de är ju så avtrubbade. De är ju så övergödda på happenings… Ska man försöka imponera 
på dem då är det ju inte med sådant där. Då tycker jag att det är mer imponerande att min 
pappa […] han var ju född i början av 1900-talet och när han… ja sådana här historier ur 
verkliga livet. Att åskådliggöra det på riktigt så där. Då… ja, det är min upplevelse att det är 
sådant som sätter sig.190 

 
Just det personliga berättandet är något som Kerstin starkt lyfter fram 
betydelsen av. Hon uttrycker också att det är det som före detta elever, som 
hon träffat långt efter att de slutat gymnasiet, berättar för henne att de 
kommer ihåg från historieundervisningen. 
 
Ja, jag tänker så där att man har ju sina strängar att spela på och det där är min sträng. Jag är 
en duktig berättare. Så det brukar jag göra. Och därför vill jag forcera fram till 1900-talet och 
där tycker jag att det börjar bli kul.191 

 
Läroböcker används frekvent, men elevernas allt sämre läsförmåga gör 
böckernas användbarhet problematisk. Oftast läser eleverna läroböcker 
utifrån instuderingsfrågor som Kerstin själv konstruerat. Dessa frågor 
uppfattar hon som mer diskuterande och problematiserande än de som finns 
i boken. Generellt kritiserar eleverna läroböcker, men själv uppskattar 
Kerstin såväl Perspektiv på Historien som Alla tiders historia Maxi utifrån 
att de belyser de övergripande sammanhangen. Alla tiders historia uppfattar 
hon dock som knastertorr och svårförståelig. Den utförligare, Alla tiders 
historia Maxi, används emellertid inte längre eftersom eleverna tycker att 
den är för svår. Elevernas allt sämre läsförmåga återkommer Kerstin 
kontinuerligt till under intervjuerna. Läsproblematiken utgör också ett 
viktigt motiv till att hon uppskattar den digitala läroboken Digilär eftersom 
uppläsningsfunktionen innebär att eleverna kan lyssna till texten och inte 
behöver läsa själva. Elevernas ovilja och oförmåga att ta del av ett mer 
avancerat textmaterial är dock problematiskt enligt Kerstin, eftersom det 
leder till att de inte får den djupare kunskap som en långsam och mer 
reflekterande läsning kan ge. 
 
Dokumentärfilmer är ett medium som Kerstin verkligen uppskattar och 
använder i stor utsträckning. Ofta används de i samband med 1900-talet och 
motivet att göra historia till något påtagligt och verkligt går igen även där. 
Hon lyfter särskilt fram dokumentärfilmernas förmåga att skildra och ge 
förståelse för enskilda människors livsvillkor. Utöver dokumentärfilmer 
visar Kerstin även spelfilmer ibland, men hon anser inte att de har lika stor 

                                                             
190 Intervju med Kerstin, 20131210, 4. 
191 Intervju med Kerstin, 20131210, 4. 
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betydelse i undervisningen. Hon menar att eleverna har svårt att hålla fokus 
under en hel spelfilm och att undervisningstiden sålunda inte används på ett 
effektivt sätt.  

5.3.4 Robert 
Robert är knappt femtio år och har arbetat som lärare i ungefär tjugo av 
dessa. Han har arbetat på några olika skolor, men de senaste åren har han 
undervisat på en mindre fristående skola. Utöver historia undervisar han 
framförallt i samhällskunskap. Det är få historielärare på skolan och det 
kollegiala ämnessamarbetet kan mer benämnas som informellt än 
organiserat. Han undervisar bara på studieförberedande program och har 
framförallt kurserna Historia 2a och 2b.  
 
Historieämnet syftar enligt Robert framförallt till att ge eleverna en historisk 
referensram samt tillhandahålla verktyg som ska hjälpa dem att tolka och 
förstå historien. Han uppfattar historiebruksaspekten som en viktig del för 
elevernas förståelse av historia och undervisning om historiebruk har 
successivt fått en betydande plats i undervisningen.  
 
Betoningen av historiebruksaspekten avspeglas också i mediebruket. Robert 
är ensam bland lärarna om att använda statyer och minnesmärken och det 
sker när han undervisar om just historiebruk. Syftet är då att knyta an 
historieämnet till den lokala miljön för att synliggöra hur historia har 
förmedlats och använts. Fenomenet historiebruk tydliggörs ytterligare 
genom att eleverna också får göra statyer och motivera var i staden de ska 
stå. För undervisning om historiebruk har även spelfilmer och musik en 
framträdande roll. Motivet till att använda musik är inte att förmedla några 
specifika detaljkunskaper om historia utan syftar främst till en förståelse för 
att historia är något som finns runt omkring oss. Roberts förhoppning är 
därmed att undervisningen ska ge avtryck på elevernas intellektuella 
förmåga i en vidare betydelse. Undervisning om historiebruk innebär 
därmed enligt honom att: 
 
[…] eleverna får ett vidgat perspektiv på vad materialet… på vad historiskt material kan vara för 
någonting. Om vi använder ett begrepp som historiebruk blir historia på något sätt betydligt 
mer levande för eleverna tror jag.192 

 
I enlighet med det resonemanget menar Robert att läroböcker inte 
levandegör historien och att elever tycker att de är svåra att använda. På 
frågan om han själv anser att läroböcker är dåliga i undervisningen svarar 
han att: 
 
[…] nej, dåliga skulle jag inte säga att de är. Men jag känner att dess betydelse har minskat. 
Alltså för att klara av kursen behöver vi komma betydligt längre ifrån boken. Eller bara ha boken 
i bakgrunden… på något sätt som stöd emellanåt. För intresset… att hålla det levande och 
intressant så måste vi utanför boken.193 
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Tillsammans med genomgångar används dock läroboken relativt 
kontinuerligt. Framförallt används den som ett lättillgängligt informativt 
underlag när elever undersöker historia ur olika perspektiv. Robert menar 
att lärobokens text alltid bör läsas utifrån ett tydligt perspektiv. Det kan 
exempelvis handla om att undersöka maktförändringar i olika samhällen 
över tid. Lärobokens värde ligger då i att erbjuda ett koncentrerat 
informativt material som eleverna kan arbeta med istället för att de ska lägga 
tid på mer slumpvis informationssökning på internet. Genomgångarna 
används oftast för att presentera och diskutera metodfrågor istället för att 
fokusera på historiska händelser och sammanhang. De metodinriktade 
genomgångarna är därmed ett viktigt inslag som föregår elevernas 
användning av läroboken.   
 
Nyhetsmedier har förvisso ingen framskjuten placering i mediebruket, men 
när tillfälle gavs och konflikten mellan Ryssland och Ukraina fick medial 
uppmärksamhet pekade Robert på hur historiska referenser förekom i 
uttalanden hos olika politiker. Han använde då nyhetsmedier och lyfte fram 
dagspolitiken för att via historiebruket visa på kopplingar mellan nu och då. 
Eleverna fick därmed förståelse för att historia är något levande som faktiskt 
används i samhällsdebatten. Efter att tidigare ha arbetat med historiebruk 
via olika medier förstärktes deras förståelse av fenomenet när de såg hur 
internationella politiker använde historia.  
 
Vad gäller det digitala medielandskapet betydelse för historieundervisningen 
ser Robert både möjligheter och problem. Att det överlag finns gott om 
undervisningsmaterial att tillgå är i grunden en fördel, men samtidigt 
innebär det att planeringsfasen tenderar att bli allt mer tungrodd. Att hitta 
relevant och användbart material tar tid, särskilt om den processen är ett 
ensamarbete. Att eleverna under friare former söker information på egen 
hand är också problematiskt, menar han. Eftersom eleverna inte vet vad de 
är ute efter, vet de inte heller när de har hittat relevant information för 
uppgifterna. 

5.4 Sammanställning av mediebruket och problematiken 
kring mediekategorisering 
För att i stora drag summera de elva historielärarnas val och användning av 
olika medier vill jag återknyta till kapitelrubriken och beskriva deras 
samlade mediebruk som en historia med många motiv och perspektiv. 
Lärarna i studien beskriver att de använder en stor variation av 
undervisningsmaterial, och utifrån min kategorisering innebär det att de 
totalt använder arton olika typer av medier. Ingen enskild lärare använder 
dock samtliga medietyper. De enskilda lärarnas medierepertoarer spänner 
från sex till tretton olika medier. Studien visar därmed på stora individuella 
skillnader och den variation som föreligger mellan lärarna bör förstås utifrån 
att mediebruket i stor utsträckning är den enskilde lärarens ansvarsområde. 
Studiens resultat stämmer därmed väl överens med den bild som ges av 
tidigare forskning där lärares stora individuella handlingsutrymme för val 
och användning av olika former av undervisningsmaterial betonas. Nedan-
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stående tabell visar tydligt på den variation som föreligger mellan de olika 
lärarnas medierepertoarer.  
 
Tabell 1. Lärarnas medierepertoarer fördelade per lärare och per medium. 

 
Å: Åsa, A: Anna, S: Sten, L: Liv, D: David, J: Jenny, U: Ulrika, H: Henrik,  
R: Robert, P: Pål, K: Kerstin  

 
Medier Å A S L D J U H R P K Antal 
Genomgångar x x x x x x x x x x x 11 
Läroböcker x x x x x x x x x x x 11 
Wikipedia x x x x x x x x x x x 11 
Spelfilmer x x x x x x x x x x x 11 
Dokumentärfilmer x x x  x x x   x x 8 
Populärvetenskapliga 
artiklar 

x x x x   x x  x  7 

Bilder x x x x x  x     6 
Musik x x  x x x   x   6 
Nyhetsmedier  x  x  x x x x   6 
Nationalencyklopedin x x x   x     x 5 
Historisk 
facklitteratur 

x  x     x  x  4 

Kartor   x  x  x     3 
Levande historia x   x  x      3 
Digitalt käll- och 
arkivmaterial  

x x          2 

Skönlitteratur  x      x    2 
Dataspel x   x        2 
Landguiden     x       1 
Statyer och 
minnesmärken 

        x   1 

Summa 13     12 10 10 9 9 9 8 7 7 6  
 
Tabellen bygger på en sammanställning av det undervisningsmaterial som lärarna 
i studien explicit hävdar att de använder. I kolumnen ”Medier” rangordnas de 
arton medierna, uppifrån och ned, utifrån hur många lärare som använder 
mediet. Varje lärare har sedan en egen kolumn (markerad med första bokstaven i 
lärarens namn). Lärarna presenteras från vänster till höger utifrån omfånget av 
sin medierepertoar. Längst ned i varje lärares kolumn framgår det hur många 
medier, ”Summa”, som respektive lärare använder. Kolumnen längst till höger, 
med rubriken ”Antal”, anger hur många lärare som använder respektive medium.  

 
Tabellen ovan visar att lärarnas medierepertoarer rymmer en mångfald av 
medier och att bilden av historieundervisning som en läroboksstyrd 
verksamhet behöver nyanseras. Några kommentarer gällande indelningen av 
medier i olika kategorier är dock nödvändiga. I den här studien betraktas 
alltså ett medium som en kanal för förmedling av ett innehåll, där formen 
även påverkar innehållet. Utifrån det perspektivet är det vanligt att beskriva 
exempelvis läroböcker, spelfilmer och dataspel som olika typer av medier. De 
flesta medierna i studien utgör också just typer, eller kategorier, av medier 
och för dessa är indelningen tämligen oproblematisk. Fyra av medierna är 
dock inga typer, utan utgör exempel på specifika medier. Dessa är 
Wikipedia, Nationalencyklopedin, Landguiden och Levande historia. 



 

68 

Utifrån studiens syfte att synliggöra de medier som lärarna använder har 
dessa specifika medier kommit att ta plats som medietyper jämte exempelvis 
läroböcker och spelfilmer. Sålunda har lärarnas beskrivningar av det 
undervisningsmaterial de använder gett avtryck i min indelning av medier. 
Detta har bidragit till en viss inkonsekvens vad gäller kategorisering av 
medier och medietyper. Jag är medveten om den problematiken, men menar 
att det ändå ger en mer rättvisande bild av mediebruket att visa att 
Wikipedia förekommer i alla elva lärares undervisning, medan bara fem 
använder Nationalencyklopedin och ytterligare en använder Landguiden. 
Särskilt eftersom användningsområdena för de olika medierna skiljer sig åt. 
Att bunta ihop de tre medierna och redovisa att elva lärare använder 
medietypen uppslagsverk skulle ge en helt annan beskrivning.194 
 
En annan sida av kategoriseringsproblematiken är att vissa av medierna 
överlappar varandra. Bilder finns till exempel i läroböcker och på så sätt kan 
alla lärare som använder läroböcker också sägas använda bilder. Enligt 
tabellen är det dock bara sex lärare som använder bilder. Det beror på att 
endast de lärare som uttryckligen lyfter fram bildmediet och beskriver hur de 
använder och uppfattar bilder har tillskrivits mediet i sin repertoar. På 
liknande överlappande sätt innehåller exempelvis även Levande historia 
bilder och dokumentärt filmmaterial. Eftersom de lärare som använder 
Levande historia betraktar det som ett enhetligt undervisningsmaterial med 
huvudfokus på en specifik etisk och värdebärande tematik, har jag dock valt 
att redovisa det som en egen medietyp. Att många lärare använder 
PowerPoint i sin undervisning framgår tydligt. PowerPoint betraktar jag 
dock inte som ett eget medium utan som ett presentationsverktyg för att 
stödja genomgångar där olika medier som exempelvis bilder, kartor och 
kortare dokumentärfilmer i sin tur integreras. Utifrån studiens övergripande 
ansats att synliggöra mångfalden av undervisningsmaterial med hjälp av 
mediebegreppet får jag acceptera denna kategoriseringsproblematik. Jag 
anser dock inte att det inverkar negativt på min möjlighet att faktiskt 
synliggöra och analysera lärarnas förhållningssätt till de olika mediernas 
kvaliteter och användbarhet.195 I kapitel sex återkommer jag till den 
kategoriseringsproblematik som föreligger för vissa av medierna. 

5.5 Historielärares mediebruk – sammanfattande 
diskussion 
Samtidigt som tabellen illustrerar den mångfald av olika medier som 
används i undervisningen visar den alltså också på den variation som 

                                                             
194 För ytterligare exempel på den kategoriseringsproblematik som föreligger när syftet är att synliggöra och 

beskriva den mångfald av läromedel som lärare använder, se Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen: 

Grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, 102. 

I rapporten betraktas till exempel ”internet” som en enhetlig läromedelskategori som jämställs och jämförs 

med andra kategorier som t ex ”skönlitteratur”, ”Skolbibliotek/annat bibliotek”, ”Spel (dataspel/kunskaps-

spel)” och ”Förlagsproducerade läromedel”. I jämförelse med den indelningen menar jag att min kategori-

sering är mer rättvisande. 
195 Att definiera det undervisningsmaterial som lärare använder i termer av just undervisningsmaterial eller 

som läromedel innebär inte heller att man undkommer kategoriseringsproblematiken, se Selander, 

Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation, 220.  
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föreligger mellan lärarnas medierepertoarer. Tabellen visar här ett tydligt 
mönster för vilka medier som används av många respektive få lärare. 
Däremot visar den inte hur ofta, på vilka sätt och varför de används. 
Lärarpresentationerna har dock gett kompletterande kunskap och 
synliggjort lärarnas uppfattningar om olika medier, deras syn på ämnet, och 
på elevernas behov och förutsättningar. Lärarna uppvisar även här stora 
variationer, men också många likheter. Personliga intressen, kollegialt 
samarbete, fortbildning, ämneskombination och uppfattningar om elevers 
lärstilar är några exempel som lärarna nämner som inverkande för deras val 
och användning av olika medier. Det som dock förenar dessa exempel och 
andra uttryckta motiv är att de genomgående berör elevers lärande och 
förståelse av historia i relation till hur lärarna anser att olika medier 
förmedlar ämnet. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter med fokus på 
mediespecifika kvaliteter och medierat lärande är det också detta område 
som är analytiskt mest intressant. Gällande lärarnas val och användning av 
olika medier vill jag särskilt lyfta fram tre övergripande faktorer som jag 
uppfattar som styrande. Dessa tre faktorer utgår från hur lärarna förhåller 
sig till medierna, historieämnet och eleverna. 
 
Den första faktorn som påverkar lärarnas mediebruk utgår från medierna. 
Kort sagt uppfattar lärarna att olika medier lämpar sig olika väl för 
undervisning beroende på hur medierna förmedlar historia. Ur det perspek-
tivet ger lärarna uttryck för att olika medier som läroböcker, skönlitteratur, 
dokumentärfilmer, musik och nyhetsmedier har olika specifika kvaliteter 
som påverkar deras användbarhet i undervisningen. Exempelvis uppfattas 
skönlitterära berättelser kunna erbjuda förståelse för människors livsvillkor i 
olika historiska miljöer på ett sätt som läroböcker inte förmår.  
 
Den andra faktorn som påverkar mediebruket utgår från historieämnet. I 
lärarnas beskrivningar framkommer att deras mediebruk styrs av deras syn 
på historieämnets syfte och vilka ämnesområden som de huvudsakligen 
fokuserar på. Jag kan konstatera att nästan samtliga lärare betonar att 
historieämnet syftar till att ge eleverna en övergripande historisk 
referensram. Däremot finns skillnader mellan i vilken utsträckning lärarna 
betonar perspektiv som källkritik, historiebruk, historisk empati samt 
ämnets värdebärande och etiska aspekter. De två lärare som särskilt betonar 
ämnets etiska och värdebärande aspekter är följaktligen också de lärare som 
använder Levande historia. De lyfter särskilt fram mediets kvaliteter för att 
förmedla just denna aspekt. På samma sätt används exempelvis musik-
mediet för att stödja undervisning om historiebruk medan skönlitteratur 
används för att stödja undervisning som syftar till att utveckla historisk 
empati hos eleverna. 
 
Den tredje faktorn som påverkar mediebruket utgår från eleverna. Lärarnas 
uppfattningar om mediers användbarhet påverkas av i vilken utsträckning 
som de uppfattar att eleverna förmår använda och tillgodogöra sig 
undervisningen utifrån dem. En majoritet av lärarna uttrycker att de under 
sin tid som lärare har upplevt att elevernas läsförmåga och begrepps-
förståelse har försämrats på ett påtagligt sätt. Detta har till exempel 
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resulterat i att lärarna inte använder läroböcker och facklitteratur i samma 
utsträckning som tidigare. Även om lärarna skulle vilja använda mer 
avancerade texter menar de att det inte är möjligt eftersom eleverna inte 
förstår sådana texter. Istället använder lärarna spelfilm och dokumentärfilm 
i sin undervisning och motiverar det med att elever är vana att se film och 
därför har lättare att ta till sig dessa medier. 
 
Det bör dock poängteras att ovanstående tre faktorer inte är isolerade utan 
ofta samverkar och  förstärker varandra. Lärarna motiverar exempelvis 
ibland spelfilmens användbarhet i undervisningen med att eleverna generellt 
både uppskattar och ser mycket spelfilm med historiskt innehåll. För att ge 
eleverna verktyg att tolka dessa filmer betonar lärarna behovet av att lyfta 
fram ämnesområden som källkritik och historiebruk. Sålunda samverkar 
lärarnas uppfattningar om elevernas förmåga att använda mediet med deras 
uppfattningar om hur mediet förmedlar historia och vilka ämnesområden 
som bör lyftas fram i undervisningen.  
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att de skäl som lärarna anger när de 
beskriver sitt specifika mediebruk är relaterat till följande tre faktorer: 
 

1. Hur lärarna förhåller sig till mediernas historieförmedlande kvali-
teter och förmåga att stödja olika ämnesområden. 

2. Hur lärarna uppfattar historieämnets syfte och vilka ämnesområden 
som de betonar i undervisningen. 

3. Hur lärarna ser på elevernas förmåga att använda och tillgodogöra 
sig undervisningen utifrån olika medier. 
 

Det går således att dra slutsatser om relationen mellan vissa motiv och ett 
specifikt mediebruk, men att försöka gruppera lärare utifrån sitt mediebruk 
som helhet är problematiskt. När Tomas Nygren och Mikael Berg, var för sig, 
delar in historielärare utifrån deras övergripande undervisningsstrategier 
respektive ämnesförståelse aktualiseras denna problematik. Trots 
medvetenhet om problematiken väljer de ändå att dela in lärarna utifrån vad 
de uppfattar som lärarnas huvudinriktning för respektive område. Vanja 
Lozic menar däremot att enbart historieämnets syfte i sig är alltför komplext 
för att det ska vara möjligt att gruppera lärares grundpositioner utifrån deras 
ämnesförståelse.196 I föreliggande studie tacklas problematiken genom att 
lärarna i detta kapitel presenterats i tre grupper utifrån omfattningen och 
graden av variation i sitt mediebruk. Samtidigt framgår det med tydlighet att 
motiven till mediebruket löper kors och tvärs genom de tre grupperna. Jag 
väljer därför, influerad av Lozic, att inte skapa grupper som försöker täcka 
lärarnas mediebruk som helhet. För att ytterligare synliggöra och diskutera 
den variation som föreligger mellan de enskilda lärarnas mediebruk kommer 
jag i det avslutande sjunde kapitlet att använda det analytiska begreppet 
medieringsstrategier. Begreppet rymmer de tre faktorer som jag just har 
                                                             
196 Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier, 90–91., Mikael Berg, 

Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia (Karlstad: 

Karlstad Universitet, 2010), 24–26., Vanja Lozic, I historiekanons skugga: Historieämne och identifikations-

formering i 2000-talets mångkulturella samhälle (Malmö: Malmö högskola, 2010), 141. 
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redovisat ovan och grundas teoretiskt i det sociokulturella perspektivets 
betoning av medieringens betydelse för lärandet. 
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6. Olika mediers användbarhet och 
användningsområden 

I det föregående kapitlet fokuserades de enskilda lärarnas samlade medie-
bruk. Där framkom att mediebruket i sin helhet styrdes av hur lärarna 
förhöll sig till såväl medierna som historieämnet och eleverna. Hur lärarna 
förhåller sig till dessa tre områden är även centralt för deras uppfattningar 
om varje enskilt mediums användbarhet. Det synliggörs i detta kapitel. 
Generellt ger lärarna uttryck för att olika medier är bra på olika saker. 
Lärarnas uppfattningar om olika mediers användbarhet visar sig genom 
vilka användningsområden de tilldelar de olika medierna, och hur de 
beskriver att de använder dem. Användningssätten är därmed att betrakta 
som konkreta uttryck för lärarnas uppfattningar om mediernas använd-
ningsområden och användbarhet. I kapitlet utgår presentationen just från de 
enskilda medierna, och fokus riktas mot mediernas användningsområden 
och lärarnas uppfattningar om mediernas användbarhet. 
 
I kapitlet behandlas samtliga arton medier som ingår i lärarnas 
medierepertoarer. Medierna redovisas, antingen enskilt eller i grupp, i åtta 
olika avsnitt utifrån de kvaliteter och användningsområden som lärarna 
tillskriver dem. Motivet till att slå ihop och presentera vissa medier 
tillsammans är att jag vill synliggöra de likheter som enligt lärarna föreligger 
mellan olika mediers användningsområden och användbarhet. Utifrån den 
indelningsprincipen presenteras exempelvis inte spelfilm och dokumentär-
film tillsammans, även om det i båda fallen handlar om visuella filmmedier. 
Spelfilm presenteras till exempel tillsammans med skönlitteratur och 
dokumentärfilm tillsammans med kartor och bilder, eftersom det är så 
lärarna uppfattar mediernas användbarhet. Även om medierna i de olika 
avsnitten rubriceras och presenteras utifrån ett övergripande tema, är det 
samtidigt viktigt att påpeka att lärarnas sätt att använda ett och samma 
medium rymmer viss variation. 
 
I det sjunde avsnittet, ”Från Wikipedia till digitala arkiv – historie-
undervisning i ett digitalt medielandskap”, frångår jag den presentations-
princip som används i de andra avsnitten. Presentationen utgår istället från 
avsnittets underrubrik; historieundervisning i ett digitalt medielandskap. 
För att synliggöra den variation som föreligger mellan lärarnas skilda 
förhållningssätt till det digitala medielandskapets förmedlingskanaler av 
historia har jag valt att presentera Wikipedia, Nationalencyklopedin, 
Landguiden, Levande historia samt digitalt käll- och arkivmaterial i ett 
gemensamt avsnitt. Eftersom det digitala medielandskapet i stor utsträck-
ning kan sägas ha förändrat förutsättningarna för historieundervisning, 
genom den ökade tillgången på möjligt undervisningsmaterial, är det 
relevant att belysa de skillnader som finns mellan lärarna inom detta 
område. Varje enskilt medium i avsnittet redovisas dock utifrån sitt använd-
ningsområde och sina upplevda kvaliteter. 
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Avsnitten i kapitlet har en gemensam struktur. De inleds med en kort 
introduktion och beskrivning av mediernas primära användningsområden. 
Därefter redogörs för den variation som finns gällande användnings-
områden, användningssätt och upplevda kvaliteter. Varje avsnitt avslutas 
med en sammanfattande diskussion där jag relaterar de empiriska fynden till 
tidigare forskning samt redogör för hur jag ser på de olika mediernas 
meningserbjudanden i undervisningen.  

6.1 Läroboken – en samlad kronologisk struktur 
Som jag redan nämnt visar tidigare forskning tydligt att läroboken har haft 
en central roll i historieundervisningen i den svenska skolan. Detta är viktigt 
att lyfta fram, men säger ändå inte speciellt mycket eftersom forskningen 
inte har varit speciellt utförlig kring hur den har använts. Enligt majoriteten 
av lärarna i föreliggande studie består lärobokens övergripande använd-
barhet i att den erbjuder en samlad kronologisk struktur. I det avseendet 
utgör den också ett slags ryggrad i undervisningen. Föreliggande studie visar 
samtidigt på stor variation för hur lärarna använder läroboken. Medan vissa 
använder den som en bas har den för andra en mer kompletterande 
betydelse.  
 
Lärobokens roll i undervisningen är alltså inte självklar, men trots det menar 
David att den fortfarande utgör en institution inom den svenska skolan. För 
honom är läroboken en bas, men påpekar samtidigt att den måste användas i 
kombination med andra medier. Flera av lärarna ger uttryck för en 
uppfattning där läroboken inte har en central position. Den betraktas istället 
som ett av flera medier i ett varierat mediebruk. Anna, som framhåller att 
hon alltid använt många olika medier, uttrycker att: 
 
[…] jag tror att det svänger för idag är ju boken ett komplement, som används för att man ibland 
behöver den här strukturen i boken, men det är väl för att man arbetar mer tematiskt, nu är det 
slaveriet, mänskliga rättigheter… då kan man plocka några bitar här och några bitar där…197 

 
För Annas del har förändringen från en i huvudsak kronologisk till en mer 
tematisk historieundervisning inneburit att läroboken fått en komplett-
erande funktion. Lärobokens användningsområde är sålunda beroende av 
hur hon förhåller sig till historieämnet i stort. Trots att hon många gånger är 
kritisk till den informationstunga framställningen i läroböcker skulle hon ha 
svårt att klara sig utan läroboken. Inte minst beror det på att den har en 
samlande struktur och just erbjuder en kronologisk grund i undervisningen. 
Denna ämnesstrukturerande funktion menar flera av lärarna att det endast 
är läroboken som erbjuder.  
 
Genom att de traditionella pappersbundna läroböckerna har fått konkurrens 
av digitala läroböcker utmanas också föreställningen om vad en lärobok 
egentligen är. Visst går det att ifrågasätta huruvida ett digitalt nätbaserat 
läromedel verkligen bör beskrivas och kategoriseras som en bok, men utifrån 
lärarnas egna formuleringar och deras sätt att använda de digitala 

                                                             
197 Intervju med Anna, 20131204, 7. 
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läromedlen har jag valt att benämna dem som digitala läroböcker. I 
varierande grad har studiens lärare också integrerat digitala läroböcker i 
undervisningen. Några lärare använder endast pappersbundna läroböcker. 
Ytterligare några använder framför allt pappersbundna läroböcker, men har 
succesivt även börjat använda digitala läroböcker. Ett fåtal lärare använder i 
princip bara digitala läroböcker. 
 
Alla lärare i studien använder sig alltså av läroböcker, men samtidigt skiljer 
sig lärarna åt utifrån vilket användningsområde läroboken har i deras 
undervisning. I detta avsnitt redogörs för sex olika användningsområden. 
Nedan exemplifieras de olika användningsområdena av enskilda lärare, som 
då representerar det användningsområde som de huvudsakligen använder 
läroboken utifrån.  

6.1.1 Som repetitions- och bredvidläsningsmaterial 
Det första användningsområdet innebär att läroboken betraktas och används 
som ett repetitions- och bredvidläsningsmaterial. Sten uttrycker att: 
 
[…] jag använder den [läroboken] väl ganska traditionellt. Så det är som en bas. Dels för att 
repetera vad jag berättat eller åskådliggjort tidigare. Det är också en grund, för en del elever 
känner ju grunden i läroboken.198 

 
För att förankra undervisningen använder Sten både pappersbundna och 
digitala läroböcker på det här sättet. Henrik använder också läroboken på 
detta sätt, även om han starkt betonar att genomgångar utgör den centrala 
informationskanalen i undervisningen. Henrik, som använder Alla tiders 
historia, menar att läroböcker generellt inte problematiserar elevers 
uppfattning om historia. Läroböcker fungerar dock som ett bredvid-
läsningsmaterial för att förankra och repetera vad som sagts under 
genomgångar. Inom ramen för detta användningsområde arbetar Sten mer 
kontinuerligt och strukturerat med läroboken medan Henrik framför allt ser 
den som ett frivilligt bredvidläsningsmaterial som kompletterar hans 
genomgångar. Han poängterar också att eleverna får använda andra medier i 
detta syfte om de hellre vill det. 

6.1.2 För strukturerad inläsning utifrån instuderingsfrågor 
Detta användningsområde skiljer sig från det föregående och innebär att 
läroboken ges en mer central betydelse genom att eleverna arbetar med den 
utifrån instuderingsfrågor. Jennys strategi för läroboksanvändning bygger 
på att eleverna i början av kurser arbetar aktivt med boken och ofta utifrån 
instuderingsfrågor. Detta gäller särskilt för elever i årskurs ett och motiveras 
utifrån att de är vana och känner sig trygga med den typen av undervisning 
från högstadiet. Successivt under kursens gång används fler och fler medier i 
undervisningen och instuderingsfrågorna försvinner. Jenny undervisar 
utifrån ett i grunden kronologiskt upplägg, men väver in olika teman och 
perspektiv. Hon uppfattar att läroboken, i kombination med andra medier, 

                                                             
198 Intervju med Sten, 20131202, 3. 
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fungerar att använda fram till tidsperioden runt 1945. Därefter används 
främst andra medier och dessa varierar utifrån vilka perspektiv hon betonar. 
 
Även Kerstin och Pål använder läroböcker på det här sättet i undervisningen. 
Kerstin använder såväl Alla tiders historia som den digitala läroboken 
Digilär och formulerar egna mer problematiserande instuderingsfrågor. Hon 
menar att eleverna generellt tycker att läroböcker är tråkiga och dåliga, men 
att de ändå uppskattar de bildbaserade berättelser som finns i Digilär. Påls 
motiv till att använda läroboken på det här sättet är framför allt pragmatiskt. 
Han uppfattar att elever under hans yrkestid generellt sett har blivit mindre 
aktiva på lektionerna och ser ett samband mellan den utvecklingen och 
förekomsten av långa och mer problematiserande uppgifter. När eleverna får 
använda läroboken utifrån instuderingsfrågor ges de en tydlig och konkret 
uppgift som de faktiskt arbetar med.  

6.1.3 För överblick och orientering 
Ett tredje sätt att använda läroboken på utgår från att den ska skapa 
överblick över ett visst område, exempelvis en historisk händelse eller epok, i 
ett orienterande syfte. Både Anna, Åsa och David menar att den digitala 
läroboken Digilär fungerar för detta ändamål. Samtliga tre använder Digilär 
för att skapa en orienterande faktabas. För vissa undervisningsmoment 
används den som enda medium, men oftast kombineras den med andra 
medier utifrån syftet att Digilär ska orientera och andra medier ska fördjupa 
och problematisera. Även Ulrika använder läroboken på det här sättet. Enligt 
henne ska läroboken ge basfakta som sedan kompletteras med mer 
levandegörande medier, ofta i form av korta dokumentärfilmer.  
 
Ett annat exempel inom detta användningsområde utgörs av Henrik som 
använder läroboken i kombination med skönlitteratur. Henrik, som även fick 
företräda det första användningsområdet, har i stort en kritisk syn på 
läroboken och ser den framför allt som ett frivilligt bredvidläsningsmaterial. 
Hans sätt att använda läroboken i kombination med skönlitteratur visar 
dock att lärare kan använda läroboken på mer än ett sätt. Henriks elever får 
genom den historiska romanen Mina drömmars stad följa människoöden i 
det sena 1800-talets Stockholm. I kombination med romanen används 
läroboken för att ge de strukturella ramarna för människorna i litteraturen. 
Detta är en bra kombination menar Henrik, som anser att läroboken 
generellt inte förmår levandegöra historien. Dess användbarhet består i att 
den framför allt kan erbjuda överblick och kontextuell orientering. 

6.1.4 Som koncentrerat faktaunderlag utifrån givna 
perspektiv 
Ett fjärde användningsområde utgår från att eleverna använder läroboken 
som ett koncentrerat faktaunderlag utifrån givna perspektiv. En uppfattning 
Robert delar med många av lärarna i studien är att läroboken inte levande-
gör historien, och att många elever uppfattar den som svår och tråkig. Med 
det som utgångspunkt menar Robert att läroboken bör användas utifrån 
specifika och givna perspektiv. Läroboken används exempelvis som fakta-
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underlag när eleverna skapar flödesscheman över orsaker och konsekvenser 
till Västroms fall och som faktaunderlag när de gör diagram över fördelning 
och förändring av makt under medeltiden. Eleverna måste då aktivt förhålla 
sig och ta ställning till lärobokstexten. Eleverna bör sålunda: 
 
[…] läsa lärobokens text utifrån ett tydligt syfte. Om jag [eleven] skall läsa om makt, vad säger 
den här meningen? Vad säger det här stycket om makt, om maktfördelning och maktresurser 
under medeltiden?199 

 
På liknande sätt används läroboken som referensmaterial när eleverna 
arbetar med filmanalyser ur ett historiebruksperspektiv och när elever 
skapar egna seriestrippar om historiska händelser. Robert menar att det är 
mer fruktbart för eleverna att arbeta systematiskt och problematiserande 
med läroboken som faktaunderlag istället för att de självständigt ska söka 
information fritt på nätet. Det sistnämnda arbetssättet leder alltför ofta till 
ett passivt och oproblematiserat förhållningssätt till historia för eleverna. 
Vidare räcker det inte att arbeta på det här sättet. Robert menar att under-
visningen måste nå bortom läroboken för att levandegöra historieämnet. 

6.1.5 Som underlag vid undervisning om källhantering och 
källkritik 
Redovisningen ovan visar att lärobokens användningsområde varierar 
mellan lärarna. Samtidigt är det många som använder läroboken som 
underlag för att stödja undervisning om källhantering och källkritik. 
Läroböckerna används då för att de tillhandahåller olika texter med 
tillhörande övningar där eleverna får granska och diskutera texternas värde 
utifrån huruvida de är att betrakta som primär- eller sekundärkällor samt 
hur de kan analyseras utifrån aspekter som äkthet, samtidighet, beroende 
och tendens. De flesta lärarna i studien ger uttryck för att de använder 
läroböcker utifrån det här motivet, och många anser att läroböcker ofta har 
bra exempel på texter med tillhörande övningar.200  
 
Men samtidigt som många av lärarna använder och uppskattar de olika 
exempeltexterna med tillhörande övningar ger flera av dem också uttryck för 
att eleverna inte förmår använda de källkritiska verktygen när de väl söker 
information via internet på egen hand.  Åsa, Jenny och Pål uttrycker att 
eleverna förstår principerna för de källkritiska resonemangen och att de 
förstår innebörden i de ovan nämnda begreppen, men att de samtidigt har 
svårt att tillämpa de källkritiska verktygen i sina egna arbeten. Denna 
problematik ger också Henrik uttryck för. Han säger att i alla historiekurser: 
 
[…] börjar man alltid med källkritik. Just att lära eleverna att ifrågasätta. Att man måste 
ifrågasätta allting och så vidare. Det är ju oftast i början då går jag igenom lite olika principer för 
källkritik och historisk källkritik och sådana bitar. De har fått göra ett enklare prov. En enklare 
övning där de har fått granska en text från eeeh… gamla böcker. Förr fanns det skitmycket 
gamla läroböcker med texter, antika texter. Så jag har använt om Engelbrektupproret till 
exempel. Så har de [eleverna] fått göra en källkritisk granskning av det. Och sedan uppmanar 

                                                             
199 Intervju med Robert, 20131205, 9. 
200 Intervju med Åsa, 20131126, 5., Intervju med Henrik, 20131120, 9., Intervju med Pål, 20131127, 12., 

Intervju med Jenny, 20131115, 8., Intervju med David, 20131211, 2., Intervju med Ulrika, 20131113, 10. 
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jag dem att det här ska ni ha med er resten av kursen. Och jag skriver även in det. I den här 
uppgiften om revolutionerna står det att de ska ha en källkritisk diskussion med. Och det 
handlar ju om att få dem att faktiskt tänka på vilka källor har jag faktiskt använt. Så jag försöker 
med det, men det ska jag ärligt säga. Det är inte alltid det funkar riktigt. Det är inte så jäkla 
bra.201 

 
Anna ställer sig dock kritisk till undervisning om källkritik utifrån separata 
moment. Hon betonar att frågor om källkritik och källhantering 
kontinuerligt måste arbetas in i undervisningen och att diskussionen om 
källors användbarhet måste belysas utifrån de olika medier som används i 
undervisningen. Om eleverna endast får träna på att använda de källkritiska 
kriterierna utifrån läroboksexemplen tenderar deras förståelse att reduceras 
till rent instrumentella kunskaper. Den uppfattningen delas av flera lärare. 
Att eleverna inte kan tillämpa de verktyg de tränat på utifrån exempel-
texterna beror enligt Robert på att texterna i läroböckerna är valda för att 
fungera på just de källkritiska kriterierna. Ur det hänseendet är de alltför 
tillrättalagda. En framgångsrik undervisning om källkritik och källhantering 
rymmer alltså såväl mediala som metodologiska aspekter. För att underlätta 
elevernas förmåga att värdera olika källors användbarhet förespråkar flera 
av lärarna därför ett varierat mediebruk. 

6.1.6 Som ett eventuellt komplement 
Det sjätte och sista användningsområdet skiljer sig markant från de 
föregående genom att det tydligt utgår från elevernas oförmåga att använda 
läroböcker, inte genom att det fokuserar på hur läroboken kan stödja ämnet. 
Den lärare som ger läroboken minst utrymme i undervisningen är Liv. På 
hennes skola används Digilär, men hon använder den inte kontinuerligt. Om 
eleverna ska arbeta självständigt i något moment brukar hon nämna att den 
finns tillgänglig, men hon anser egentligen att den är för svår för de lässvaga 
eleverna på yrkesprogrammen. Istället menar hon att det är hennes uppgift 
att använda material som passar för de uppgifter som eleverna arbetar med. 
Jag uppfattar inte Livs användningssätt som uttryck för en generell 
lärobokskritik, utan mer som ett hänsynstagande till elevernas oförmåga att 
använda läroboken. Hon beskriver hur hon ibland påminner eleverna att 
inte glömma bort läroboken, men att: 
 
[…] eleverna får möjlighet att själv välja vad de ska läsa. Hoppas [att Digilär ska] ge lust. Att det 
blir som en ganska intressant lärobok som man bläddrar och blippar lite grann i.202 

 
Beroende på definitionen kan hon dock sägas använda en lärobok då hon 
ibland låter eleverna läsa på hemsidan Historia 123.203 Liv använder 
hemsidan ibland och då som komplement till genomgångar. Hon menar att 
det finns enkel och tydlig information om exempelvis historiebruk. Att det 
inte handlar om ett strukturerat användningssätt framgår när hon närmast 
pragmatiskt uttrycker att eleverna kan ta fram mobilen och surfa dit när de 
glömt datorn. 

                                                             
201 Intervju med Henrik, 20131120, 9. 
202 Intervju med Liv, 20140407, 12. 
203 För beskrivning av Historia 123, se not 184. 
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6.1.7 Fylliga redogörelser eller de stora dragen – vad bör 
läroboken erbjuda? 
Redovisningen ovan visar alltså på stor variation för lärobokens 
användningsområden i undervisningen. Några lärare använder läroboken 
kontinuerligt som en bas, andra ger den en mer kompletterande roll. 
Ytterligare några befinner sig på en skala mellan dessa positioner. 
Lärobokens betydelse i undervisningen är sålunda långt ifrån självklar. En 
tendens är dock att de lärare som ger läroboken en central roll uppskattar 
utförligheten, medan de lärare som använder den som komplement 
kritiserar just utförligheten och betonar att läroboken i ett övergripande 
syfte istället bör förmedla de stora dragen. Pål kan sägas företräda det 
förstnämnda förhållningssättet och Anna det sistnämnda. Utifrån sina 
respektive positioner visar de att lärobokens användbarhet framför allt är 
avhängigt två viktiga faktorer, dels hur de uppfattar att den förmedlar 
historia, dels hur de uppfattar elevernas förmåga att använda den. 
 
I undervisningen använder Pål Alla tiders historia Maxi som enligt honom 
är en bra lärobok. Han uppskattar särskilt utförligheten. En lärobok ska vara 
utförlig och ge en gedigen faktabas för eleverna att arbeta med. Använd-
barheten problematiseras dock av elevernas oförmåga att tillgodogöra sig 
undervisningen utifrån läroboken. Problemet är kort sagt att Alla tiders 
historia Maxi idag är för svår för många av eleverna, vilket har fått Pål att 
fråga sig vilken funktion läroboken egentligen bör ha i undervisningen. Han 
uttrycker att: 
 
Jag har länge varit en förespråkare för läroböcker och är det egentligen nu också. Jag skulle nog 
gärna ha en lärobok om jag kände att det här… nu blev det bra. Så visst är det en erfarenhet som 
gör att jag står där jag står idag nu i förhållande till läroböcker. Men det har också att göra med 
skolan idag. Eleverna idag också. Jag tycker att det är väldigt tydligt i skolan att studieförmåga, 
läsförmåga, allmänkunskap, alltså en allmänorientering i samhället, har blivit sämre. Det finns 
delar som har blivit bättre också, men det i kombination med kursens innehåll, mina egna 
ambitioner och tolkningar gör att jag tycker inte att jag når fram utifrån läroboken så som man 
kunde göra tidigare.204 

 
Anna använder den digitala läroboken Digilär som hon i grunden är positiv 
till. Den har ett varierat utbud av kartor, tidslinjer och fördjupningstexter 
och är dessutom lättnavigerad. Att hon kan välja att mörklägga vissa avsnitt 
som eleverna inte ska använda uppfattar hon också som en fördel. Problemet 
med Digilär, vilket också gäller för andra läroböcker, är utförligheten. Det är 
för mycket text och för detaljerade beskrivningar. Hon säger:  
 
Ibland tänker jag att man skulle ha ett läromedel som gjorde precis tvärtom. Som struntade i 
detaljerna och tog det stora hela. Då kan ju jag som lärare ägna mig åt att fördjupa detaljer på 
lektioner. Nu blir det tvärtom. Men det gör jag gärna, men vad ska jag då ha boken till när det är 
meningslöst stoff. Vi har ju en kursplan idag som inte kräver så mycket stoffkunskaper, men 
mer tänka att hur vi ska se helheten. Hur ska vi se skogen och inte bara träden?205 

 

                                                             
204 Intervju med Pål, 20140402, 5. 
205 Intervju med Anna, 20131204, 6–7. 
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Där Anna framför allt betonar problematiken med lärobokens historie-
förmedlande kvaliteter lägger Pål särskild vikt vid elevernas oförmåga att 
använda läroboken. Användningen av läroböcker är sålunda förknippad med 
flera problem som många gånger hindrar lärarna från att använda läroboken 
på det sätt som de vill. 

6.1.8 Sammanfattande diskussion 
I jämförelse med andra medier vill jag hävda att läroboken har en 
särställning. Utifrån dess roll som ett återkommande använt medium är det 
kanske också rimligt att likt David beskriva läroboken som en institution, 
men i så fall skulle jag vilja beskriva den som en institution i förändring. 
Även om läroboken används kontinuerligt ger lärarna uttryck för att den i 
allt större utsträckning har kommit att kompletteras med andra medier. 
Olika medier kompletterar därmed läroboken utifrån hur de kan sägas stödja 
olika ämnesområden. Några lärare ger dessutom uttryck för att läroboken 
närmast är att betrakta som ett komplement, inte som den centrala basen i 
undervisningen. 
 
Tidigare forskning visar tydligt att läroboken har haft en central roll i 
historieundervisningen.206 Jag menar att föreliggande studie kompletterar 
och uppdaterar den bilden. Lärarna ger förvisso uttryck för att läroboken är 
det regelbundet mest återkommande mediet, men samtidigt är det tydligt att 
valet av medier i undervisningen inte är någon självklarhet och att det är den 
enskilde läraren som avgör hur boken används. Detta stämmer också med 
annan läromedelsforskning som visar att användningen av läroböcker är 
beroende av den enskilde lärarens undervisningsstil och pedagogiska 
grundsyn.207 Generellt sett ger lärarna dock uttryck för att läroboken 
används allt mindre, vilket de framför allt anser beror på konkurrens från 
andra medier samt elevers läsrelaterade svårigheter och oförmåga att 
tillgodogöra sig undervisningen utifrån läroböcker.  
 
Utifrån resultaten i denna studie framgår ytterligare en faktor som förklarar 
lärobokens förändrade roll i undervisningen. Utöver den enskilde lärarens 
betydelse för hur läroböcker används betonar läromedelsforskningen att 
användningen av läroböcker i olika ämnen styrs av hur stark struktur ett 
ämne har. Det innebär att lärare som undervisar i ämnen med vad som 
beskrivs som en stark struktur, exempelvis språk, naturorienterande ämnen 
och matematik, tenderar att använda läroböcker i större utsträckning än 
lärare i exempelvis samhällskunskap.208 Ur det perspektivet kan det vara 
rimligt att betrakta historieämnets kronologi som den starka struktur som 

                                                             
206 Ammert, ”Om läroböcker och studiet av dem”, 27., Långström, Författarröst och lärobokstradition: en 

historiedidaktisk studie, 17–19., Hartsmar, Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext, 94, 
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207 Juhlin Svensson, Nya redskap för lärande: Studier av lärares val och användning av läromedel i 

gymnasieskolan, 46–47, 57–58., Svensson, ”Hur används läroboken?”, 303–308, 313., Englund, ”Vad gör 

läroböcker?”, 283–287. 
208 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen: Grundskollärares val, användning och bedömning av 

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, 20–21. 
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medfört det omfattande läroboksbruk som tidigare forskning beskriver.209 I 
linje med förändringen av historieämnet mot ett allt mer perspektivrikt 
ämne, där olika områden ska rymmas, ger lärarna i studien uttryck för att 
läroboken inte förmår stödja ämnet på samma sätt som tidigare. Detta visar 
att den didaktiska frågan om vad som behandlas i historieundervisningen 
tydligt hänger ihop med frågan om hur historieämnet förmedlas i under-
visningen. Sålunda har medieringen stor betydelse.  
 
Vidare ger tidigare forskning en ganska dyster bild av hur historia förmedlas 
via informationstyngda läroböcker. Den historia som presenteras beskrivs 
som en passiv och deterministisk historia utan handlande subjekt där 
historia blir en lång rad av enskilda fakta och företeelser.210 Det finns 
förvisso skilda uppfattningar bland lärarna om lärobokens kvaliteter, men i 
enlighet med den bild som ges av tidigare forskning menar många av lärarna 
att läroboken varken levandegör historia eller problematiserar elevers 
förhållningssätt till historia. Olsson visar att läroboksanvändning tenderar 
att vara en individuell aktivitet som syftar till att eleverna ska förstå, men 
inte problematisera innehållet i läroboken.211 Detta är förvisso ett komplext 
område att uttala sig om, men resultaten i denna studie pekar mot att 
lärarna uppmärksammar och problematiserar de historieförmedlande 
kvaliteterna hos många andra medier i betydligt större utsträckning än vad 
de gör med läroboken. 
 
Utifrån den variation som föreligger gällande lärobokens användnings-
områden är det rimligt att hävda att lärobokens meningserbjudande, 
betraktat som dess betydelse för elevers förståelse av historia, dels är 
avhängigt hur de enskilda lärarna använder läroboken, dels vilka andra 
medier den kombineras med. Utifrån hur lärarna använder läroböcker i 
jämförelse med andra medier skulle jag sammanfattningsvis ändå hävda att 
lärobokens förtjänst ligger i att kunna erbjuda en sammanhängande och 
strukturerad bild av historia och historisk förändring genom att presentera 
kronologi och epokindelning. I relation till andra medier är det just denna 
förtjänst som skänker läroboken dess övergripande meningserbjudande. 
Men även om mediet förmår skapa en sammanhängande bild av historia och 
historisk förändring finns det en generell uppfattning bland lärarna att 
läroboken inte förmår levandegöra historien. Detta är en tydlig begränsning 
hos mediet, vilket innebär att läroboken anses behöva kompletteras av andra 
medier med andra kvaliteter. 

6.2 Skönlitteratur och spelfilm – med fokus på aktörer 
Det som förenar lärarnas olika motiv till att använda skönlitteratur och 
spelfilm är dessa mediers förmåga att synliggöra individer i ett historiskt 
                                                             
209 Lilliestam, Aktör och struktur i historieundervisning: om utveckling av elevers historiska resonerande, 
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sammanhang. Såväl skönlitteratur som spelfilm kan förvisso användas för 
flera olika syften, men genom sitt aktörscentrerade berättande anses de ha 
en intresseskapande och levandegörande potential. Det råder dock olika 
förutsättningar för användningen av dessa typer av medier i undervisningen, 
för samtidigt som många lärare vittnar om elevernas bristande läsförmåga 
vittnar lika många om elevernas filmintresse och flitiga filmkonsumtion. Det 
är förmodligen två viktiga orsaker till att spelfilm är ett utbrett medium i 
undervisningen medan endast två lärare, Anna och Henrik, använder 
skönlitteratur. Motivet till att använda spelfilm och skönlitteratur är dock 
det samma. Genom ett fokus på aktörer förmår de två medierna levandegöra 
historien. Ur det perspektivet fyller både spelfilmen och skönlitteraturen en 
viktig funktion som läroboken inte klarar av.  

6.2.1 Skönlitteratur – historia handlar faktiskt om 
människor 
Såväl Anna som Henrik har nyligen börjat använda skönlitteratur i 
undervisningen. För båda rör det sig endast om några års användning, men 
de betonar starkt skönlitteraturens betydelse för historieämnet. Skön-
litteratur används dock i begränsad utsträckning och båda låter eleverna läsa 
en skönlitterär bok vid ett tillfälle under kursen Historia 1b. Båda lyfter fram 
tidsåtgången som en orsak till den begränsade användningen. Att Anna även 
undervisar i svenska har underlättat eftersom hon kunnat använda 
lektionerna i svenska till läsningen. Henrik har inte den möjligheten, men 
eftersom han sällan ger läxor låter han eleverna läsa skönlitteratur vid sidan 
av lektionerna. 
 
Anna använder skönlitteratur i undervisning om mellankrigstiden och andra 
världskriget. Hon ger förslag på litteratur och sedan får eleverna välja bok. 
Litteraturen behandlar den perioden, men är skriven i nutid. På grund av 
tidsperioden behandlas teman som kris, krig och förtryck i litteraturen. Anna 
betonar starkt skönlitteraturens förmåga att få eleverna att börja tänka och 
försöka sätta sig in i hur det var att leva under den aktuella perioden. På 
frågan om olika medier påverkar elevernas kunskaper om historia uttrycker 
Anna att: 
 
Ja… det kanske det gör, inte till alla saker, men om jag börjar med det jag inte tror ändrar deras 
syn så är det läroboken. Den tror jag inte att de känner, aha. Det tror jag inte att de känner. 
Däremot så tror jag att det här med historisk roman var något som de uppfattade i 
utvärderingen att de själva fått helt nya kunskaper om hur det var att vara människa, hur vi 
människor fungerar i olika situationer och likheter… och… att historia handlar om människor. 
Det kanske är lite det jag vill säga. Att bakom all den här faktan och händelser och krig och 
kriser och förintelse så handlar det faktiskt om människor det här.212 

 
Ur ett mer problematiserande perspektiv lyfter Anna fram att eleverna också 
får jämföra romanen med andra mer faktabaserade medier för att se vilka 
möjligheter och problem det finns med att förstå historia utifrån olika 
medier. Denna problematisering innebär att skönlitteratur medvetet 
behandlas utifrån ämnesområden som källkritik och historiebruk. Anna, 
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som generellt ger uttryck för ett varierat mediebruk, betonar vikten av att 
eleverna får använda och analysera medier som de kommer i kontakt med 
även utanför skolan. 
 
Henrik använder skönlitteratur i samband med undervisning om svenskt 
1800-tal och låter då eleverna läsa Mina drömmars stad, som han köpt in en 
klassuppsättning av. Han uttrycker att den och de andra böckerna i 
Fogelströms Stockholmssvit är fantastiska. Henrik har succesivt hittat bättre 
former för att kombinera skönlitteraturens aktörsperspektiv med lärobokens 
fokus på mer strukturella samhällsskildringar. Han säger:  
 
För att från början hade jag boken och gjorde ett förhör på boken som egentligen handlade om 
deras roll, några figurer i boken, hur deras roller förändrades. Som Tummen, som är stenhård 
socialist och vill göra revolution, men som sen blir familjefar och måste tona ned sina drömmar. 
Det handlar om de som byter klass lite grann. Alltså, jag har valt ut dem för att få koppling till 
samhällsutvecklingen. Och det har väl gått hyggligt. Nu i år så har jag haft den nya kursen och 
då har jag haft en tydligare koppling till [läro]boken och några avsnitt där också. Och där känner 
jag att det blev bättre resultat det här året faktiskt. Man ser att det är fler som har dragit 
slutsatser från boken och läroboken. Att man kan se en tydlig… att de har förstått boken [Mina 
drömmars stad] bättre.213 

 
Likt Anna uppfattar Henrik att skönlitteratur har en förmåga att skapa 
förståelse för historia på ett sätt som inte läroböcker eller föreläsningar kan 
göra. Vidare menar han att skönlitteratur och läroböcker bör användas 
tillsammans då de kompletterar varandra. På så vis kan gestalternas liv i 
romanen relateras till strukturella samhällsförändringar som exempelvis 
demokratins framväxt. Dessutom synliggörs fenomen som fattigdom, 
prostitution och alkoholmissbruk på ett tydligt sätt genom skönlitteratur. 
 
Både Henrik och Anna uppfattar att elevernas läsförmåga har försämrats 
över tid. Vid användning av skönlitteratur menar Henrik att detta är ett 
problem för vissa elever, men att skönlitteraturens fördelar ändå överväger. 
Anna möter problemen med bristande läsförmåga genom att använda mer 
ungdomsinriktad litteratur som exempelvis Boktjuven och Pojken i randig 
pyjamas. Skönlitteratur erbjuder trots allt ofta en medryckande intrig vilket 
medför att eleverna glömmer att de inte förstår allt. Hittills har hon bara 
använt romaner på studieförberedande program eftersom den läsrelaterade 
problematiken är mer omfattande på de yrkesförberedande programmen.  
 
Sammanfattningsvis ger Anna och Henrik uttryck för att avgörande 
skillnader föreligger mellan skönlitteraturens och lärobokens sätt att 
förmedla historia. Det skönlitterära berättandet inbjuder till en förståelse 
baserad på inlevelse i enskilda aktörers livssituation i ett givet historiskt 
sammanhang. Ur det perspektivet har skönlitteratur ett annat menings-
erbjudande än läroböcker och utgör sålunda ett viktigt komplement till den 
förståelse för historia som mer faktabaserade medier erbjuder. En nackdel 
med skönlitteratur i form av romaner är dock den omfattande tidsåtgången. 
Kanske är det en av orsakerna till att skönlitteratur i jämförelse med spelfilm 
närmast är att betrakta som en marginell företeelse. 
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6.2.2 Spelfilm – en naturlig väg till historien 
De kvaliteter som lärarna tillskriver spelfilm som undervisningsmedium är 
att den förmår illustrera, levandegöra samt förmedla och skapa en känsla för 
historien. Dessutom betraktar lärarna spelfilm som en naturlig väg in i 
historieämnet eftersom många elever både uppskattar och konsumerar 
mycket film. Att elever ser mycket spelfilm med historiska motiv leder i sin 
tur till att deras föreställningar om historia i stor utsträckning också är 
präglade av dessa filmer. Utifrån det menar flera av lärarna att det är 
historieundervisningens uppgift att ge eleverna verktyg för att de ska kunna 
förhålla sig till den historia som presenteras i filmerna. I presentationen som 
följer redogörs för de två huvudsakliga sätt att använda spelfilm som lärarna 
ger uttryck för. Det första sättet innebär att spelfilm framför allt används för 
att levandegöra och illustrera olika händelser och fenomen i historien. Det 
andra sättet innebär huvudsakligen att spelfilmsmediet som historie-
förmedlare problematiseras och värderas. 

6.2.3 Spelfilm – för att illustrera och levandegöra historien 
För Sten som generellt använder textbaserade medier i stor utsträckning, är 
tendensen ändå att han använder allt fler filmer i undervisningen. Motivet 
till det är närmast pragmatiskt och grundar sig till stor del i elevernas 
oförmåga att ta till sig undervisningen via text. Även om eleverna inte kan 
eller orkar läsa, menar han att han ändå till viss del når fram med spelfilm 
utifrån mediets levandegörande och intresseskapande kvaliteter: 
 
Jag har ett långt pass idag. Med en etta. Sist på dagen. Där de i stort sett haft hela dagen och de 
är ju helt slut. De orkar inte jobba, så då försöker jag ju hitta saker som… dels om det finns 
något bra från mediacenter eller UR så använder jag ju play-funktionen mycket. Sedan försöker 
jag väl titta på… det blir mer och mer långfilm… jag är nog uppe i tre till fyra långfilmer under 
en hundrapoängskurs. Därför att… många av de här eleverna har problem som jag inte kände 
var så stora för några år sedan. De kommer inte igång. De blir sittande. Och där har vi 
estetettan. De är trettiotvå. Det är fulla klassrummet. Och då se till varje elev att den där har inte 
kommit igång. Då måste man som starta upp lite grann. Så då måste man ju försöka hitta annat 
stoff också så att de åtminstone får med sig någonting. De kanske inte får det kronologiska, men 
de får ändå en känsla för om man sätter in filmer i olika sammanhang.214 

 
Sten betonar vidare att många spelfilmer är skickligt gjorda när det gäller 
miljöbeskrivningar. Ofta används filmerna också för att ge just verklighets-
trogna beskrivningar. Detta användningsområde kan tolkas som ett uttryck 
för att de får ersätta textbaserade medier, vilka annars har just den 
funktionen. Men även om spelfilmer många gånger förmedlar verklig-
hetstrogna beskrivningar står de inte för sig själva. Sten betonar därför 
vikten av att sätta in filmerna i ett historiskt sammanhang.  
 
Även Henrik använder spelfilm för att skildra historien ur ett mer 
verklighetstroget perspektiv. För detta syfte används exempelvis Full metal 
jacket och I rosens namn. Den förstnämnda används i samband med 
undervisning om Vietnamkriget och genom att den i stor utsträckning 
fokuserar på soldaternas träning inför kriget ger den en god förklarande bild 
över hur trevliga amerikanska tonåringar kunde förvandlas till grymma 
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soldater. I rosens namn visar på ett tydligt sätt hur information och kunskap 
under medeltiden var knutet till klostren. Henrik menar att filmen skapar 
förståelse för att den generella kunskapsnivån hos människor inom många 
områden var väldigt låg, vilket i sin tur kan förklara hur exempelvis judarna 
kunde beskyllas för att ha orsakat pesten. Genom sitt levandegörande 
berättargrepp används spelfilmer för att hjälpa eleverna att förstå historiska 
fenomen. Han säger att: 
 
Jag försöker hitta de där filmerna som jag anser att det finns ett mervärde i. Och det är inte helt 
enkelt tycker jag. Många filmer blir för mycket spelfilm och för lite att ta på […] jag vill hitta de 
här filmerna som säger lite mer än bara handlingen alltså. Och det brukar bli att man visar 
snuttar. Jag brukar visa Sjunde inseglet. I början så kommer det ett sådant där flagellanttåg, 
som straffar sig för pesten. Och då försöker jag lyfta fram… och det är ju en väldigt mäktig scen. 
Sedan försöker man få det… tänk dig en medeltidsby. De allra flesta på medeltiden, de bodde på 
ett ställe hela sitt liv. De var aldrig längre än en mil från där de föddes, på hela sitt liv. Ingen tv, 
ingen radio, ingenting… vad händer när det kommer in ett sådant här… hela byns storlek… 
piskar varandra, sjunger psalmer… vilken enorm känsla det måste bli. Hur otroligt skrämmande 
det måste bli.215  

6.2.4 Spelfilm – för att problematisera och ge perspektiv på 
historien 
Robert menar att spelfilmer på ett fördelaktigt sätt kan illustrera ett 
aktörsperspektiv, men att mediet många gånger har svårt att synliggöra de 
bakomliggande strukturerna. Lärarens uppgift består sålunda dels i att 
kontextualisera spelfilmen utifrån det historiska sammanhanget, dels i att 
uppmärksamma eleverna på mediets historieförmedlande brister och 
förtjänster. För att synliggöra de mediespecifika kvaliteterna får eleverna 
jämföra hur de fenomen som skildras i olika spelfilmer behandlas i andra 
medier som exempelvis läroböcker och Wikipedia. Detta användningssätt 
innebär dels en ökad förståelse för det specifika fenomenet, dels en ökad 
förståelse för att olika medier skiljer sig åt utifrån hur de förmedlar historia. 
På så vis menar Robert att en spelfilm blir mer än en spelfilm om den sätts i 
relation till andra medier. 
 
Likt Robert menar även David att spelfilm rent dramaturgiskt är mer lämpad 
för att ha en eller ett fåtal aktörer som spelar en central roll för en historisk 
händelse. Utifrån det menar han att andra medier, som exempelvis 
läroboken, bör användas för att visa på de strukturella förutsättningarna för 
en händelse eller ett skeende. Hans uppfattning om hur spelfilm och lärobok 
relaterar sig till varandra påminner därmed om hur Henrik ser på relationen 
mellan skönlitteratur och spelfilm. I samband med undervisning om 
upplysningen och franska revolutionen har han flera gånger visat Marie 
Antoinette. Filmen används tillsammans med två olika lärobokstexter i syfte 
att analysera orsakerna till franska revolutionen ur både aktörs- och 
strukturperspektiv. David är övertygad om att spelfilmen har kvaliteter som 
inte läroboken har och att eleverna upptäcker och använder dessa kvaliteter 
när de värderar olika förklarande perspektiv genom att jämföra hur 
skildringarna i de olika medierna stämmer överens. Även om filmen förvisso 
ger eleverna en visuellt levandegjord bild av franskt hovliv under 1700-talet, 
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menar David att den genom sitt berättartekniska grepp också inbjuder till 
mer problematiserande förhållningssätt om vad historia egentligen är och 
hur historia används.  
 
Åsa lyfter genomgående fram vikten av variation i mediebruket samt att 
spelfilmer kan användas för att levandegörande ämnet. Spelfilm har därmed 
en annan funktion i undervisningen än många textbaserade medier, vilka 
tenderar att ge en mer abstrakt bild av historien. I likhet med både Robert 
och David betonar hon samtidigt vikten av att problematisera värdet av 
spelfilm som källa för historisk förståelse. Därför framhåller hon mediet som 
lämpligt för mer explicita historiebruksanalyser. Jämfört med många 
textbaserade medier analyseras och problematiseras spelfilmens historie-
förmedlande kvaliteter i betydligt större utsträckning. I ett undervisnings-
moment om romarriket beskriver Åsa att de såg Gladiator och att hon hade: 
 
[…] gjort lite frågor kring den… vilken bild av araberna? Vilken bild av männen? Och när vi hade 
sett den filmen fick de än en gång jobba i grupp och ta reda på de här historiska personerna som 
förekommer, fanns de på riktigt? Alla företeelser och händelser, stämmer det? Har regissören 
gjort avvikelser? Så då gjorde de det och kom fram till att det var ganska mycket friheter kring 
kropp… ja, de kan inte ha varit så här muskulösa och viss… syskonskapet stämde inte riktigt… 
och då hade jag en genomgång på historiebruk och hur man kan se på det ideologiskt, politiskt, 
pedagogiskt och kommersiellt och… då fick de sitta och diskutera. Vad tycker ni? Vilken typ av 
historiebruk kan man säga, varför har regissören använt sig av den här filmen?216 

6.2.5 Sammanfattande diskussion 
En generell uppfattning bland lärarna är att läroboken med sin fakta-
betonade och informationstyngda framställning inte förmår levandegöra 
historien. I kontrast till läroboken uppfattar lärarna att både skönlitteratur 
och spelfilm bär på kvaliteter som möjliggör ett sådant levandegörande, och 
medierna används också utifrån dessa specifika kvaliteter i undervisningen. 
Genom ett berättande som sätter fokus på enskilda aktörer levandegörs 
historien och eleverna får möjlighet att via en berättelse känslomässigt leva 
sig in i ett historiskt sammanhang. Flertalet av lärarna uttrycker att det 
aktörscentrerade berättandet i både skönlitteratur och spelfilm innebär ett 
meningserbjudande som möjliggör ett annat sätt att förstå historia på 
jämfört med en mer informativ och faktabetonad textframställning. Annas 
och Henriks motiv till att använda skönlitteratur i historieundervisningen 
stämmer därmed väl överens med tidigare forskning som hävdar att 
skönlitteratur erbjuder helt andra möjligheter till historisk empati än 
läroböcker. Likt Vinterek menar de att skönlitteratur inte bara erbjuder den 
yttre historiska världen, den skapar dessutom tillgång till en historisk 
svunnen livsvärld.217 
 
I likhet med skönlitteratur grundas även uppfattningarna om spelfilmens 
användbarhet i dess förmåga att illustrera och levandegörande olika 
historiska fenomen. Sätten att använda spelfilm varierar från att visa kortare 
klipp med specifika scener för att illustrera ett visst historiskt fenomen till 
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att synliggöra olika former av historiebruk och även mer ingående 
problematisera värdet av spelfilm som källa för historisk förståelse. Det 
sistnämnda sättet visar att mediet bär på en potential att ge eleverna 
förståelse för att historia är en konstruktion som bygger på urval och 
tolkningar. I ett undervisningssammanhang har spelfilmen därmed ett annat 
meningserbjudande än läroboken utifrån den förståelse för historia som 
mediet bär på. Några lärare menar att den förståelsen i förlängningen också 
möjliggör en problematisering av lärobokens historieförmedlande kvaliteter. 
Det är dock oklart i vilken utsträckning som det området faktiskt är föremål 
för en explicit problematisering i undervisningen. En troligare tolkning är att 
läroboken utgör den referens som spelfilmerna tolkas och jämförs med, 
vilket i så fall stämmer överens med tidigare forskning.218 
 
Tidigare forskning betonar spelfilmens framträdande roll som inflytelserik 
förmedlare av historia idag. Utifrån sina specifika kvaliteter med en 
dramaturgi som inkluderar aktörscentrerat berättande, tydliga moraliska 
ställningstaganden och känslobaserad historieförmedling betonar tidigare 
forskning vikten av att i undervisning problematisera framställningen och 
kontextualisera spelfilmerna i ett bredare historiskt sammanhang.219 Lärarna 
beskriver att de företrädesvis arbetar problematiserande med spelfilm i 
undervisningen, exempelvis med historiebruk, och ger således uttryck för en 
uppfattning som är i linje med tidigare forskning. Samtidigt ger inte lärarna 
fullt ut uttryck för det strukturerade arbete med elevernas känslomässiga 
erfarande av spelfilmerna som Deldén menar krävs för att eleverna skall 
kunna utveckla ett historiskt tänkande med fokus på historisk empati.220 Att 
tillämpningen av spelfilmsmediet i undervisningen framförallt grundas i de 
enskilda lärarnas egna idéer om hur film ska användas, som Hultkrantz visar 
i sin studie, är också tydligt.221  
 
Sammanfattningsvis ger lärarna alltså tydligt uttryck för att de anser att 
spelfilm och skönlitteratur förmedlar historia på ett annat sätt än läroboken. 
Dessutom menar de att förmedlingen påverkar elevernas förståelse av 
historia. Ur den aspekten är det alltså rimligt att hävda att de olika 
mediernas specifika kvaliteter avgör deras meningserbjudande, vilket i sin 
tur ligger till grund för elevernas meningsskapande. Men när Robert ger 
uttryck för att en spelfilm blir mer än en spelfilm om den används tillsamm-
ans med andra medier, menar jag att det också är rimligt att hävda att en 
lärobok blir mer än en lärobok om den används tillsammans med skön-
litteratur och spelfilm. Eller att den åtminstone har potential att bli det. Sett 
ur det perspektivet är det rimligt att betrakta mediers meningserbjudanden 
som beroende av vilka andra medier de kombineras med i undervisningen. 
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Inte minst visar sig det i Henriks arbete med att försöka hitta lämpliga 
former för att kombinera lärobok och skönlitteratur.  

6.3 Bilder, kartor och dokumentärfilmer – för att se 
historien 
Gemensamt för bruket av bilder, kartor och dokumentärfilmer är dessa 
mediers visuellt illustrerande kvaliteter, som enligt lärarna underlättar och 
inbjuder till möten med historia i andra former än skriven text. Även om 
sätten att använda medierna till viss del skiljer sig åt, är det de visuellt 
illustrerande kvaliteterna som förenar medierna och som ligger till grund för 
lärarnas uppfattningar om deras användbarhet. 

6.3.1 Bilder – en inkörsport till samtal om historia 
Gemensamt för lärarnas uppfattningar om bilders användbarhet är att 
mediet har en förmåga att illustrera på ett annat sätt än textbaserade medier. 
Dock skiljer sig uppfattningarna åt och användbarheten motiveras utifrån 
såväl illustrerande som problematiserande aspekter. Ulrika använder ofta 
bilder i genomgångar. Hon använder bilder med kända motiv som har vad 
hon beskriver som ett symbolvärde. Vid undervisning om romarriket kan det 
röra sig om bilder på akvedukter, Julius Caesar, Colosseum och 
gladiatorspel. Syftet är då att bilderna ska illustrera historien och att 
eleverna ska hänga upp sitt minne på bilderna. Även Liv använder bilder i 
samband med genomgångar, men på ett lite annat sätt än Ulrika. För Liv har 
bilderna stor betydelse genom att de får representera det hon väljer att lyfta 
fram som centralt för ämnet. I relation till valet av bilder betonar hon 
gentemot eleverna att det är hennes urval, vilket hon menar inbjuder till en 
förståelse för att historia handlar om urval och perspektivtagande.  
 
Anna och Åsa betonar bildernas betydelse som en inkörsport till samtal och 
diskussion om historia. Åsa betonar bildernas betydelse för att väcka 
reaktioner hos eleverna och hon använder ofta bilder från Forum för 
levande historia. Hon säger att: 
 
Rent allmänt har de [Levande historia] väldigt mycket bilder som man kan jobba med för att 
väcka reaktioner… empati, aggression, ilska eller… få igång dem [eleverna] istället för en läst 
text. Bilder är ju också bra på, vi har ju ganska många lässvaga elever, och de kommer ju oftast 
mer till sin rätt med bilder då.222 

 
Även Anna betonar att elever uppskattar bilder och att de har lättare att 
prata utifrån bilder än utifrån texter. Vid undervisning om historiebruk 
använder hon ofta bilder och för att komma åt olika typer av just 
historiebruk. Exempelvis har eleverna arbetat med bilder med vikingamotiv. 
Bilderna föreställde bland annat en samtida fotbollshejaklack som bar 
vikingahjälmar, en tysk nazistsoldat med vikingadräkt, en filmaffisch från 
spelfilmen Thor och en nationalromantisk bild med en viking som satt i en 
dal tillsammans med en kvinna som hällde upp mjöd åt honom. Bilderna 
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fungerar enligt Anna som inkörsportar till samtal och som utgångspunkter 
för problematisering av historien. Hon säger att: 
 
Bilder tycker jag fungerar bra, jag upplever att… eleverna tycker oftast att det är roligt med en 
bild, det är lite lättare att komma igång och börja prata om en bild. Man kan åtminstone säga 
vad bilden föreställer. Här ser man en viking… Man har något att börja med. En text är ju 
svårare att säga något om vid genomläsningen. En bild… vad ser du på bilden? Sen kan man ju 
hjälpa dem till nästa nivå. Vad kan det där stå för?223 

 
Jämte undervisning om historiebruk används bilder också för att belysa 
frågor om källkritik och bilders historieförmedlande värde. David lyfter 
generellt fram källkritik som en viktig del av historieämnet. Som många 
andra använder han ofta bilder i sina genomgångar och diskuterar då 
bildernas betydelse ur ett problematiserande och källkritiskt perspektiv. 
Utifrån det perspektivet använder han ett känt fotomontage på Lenin och 
Stalin som sitter bredvid varandra och ler. Utifrån fokus på bilders 
förklarande värde poängterar Sten vikten av att tillsammans med eleverna 
diskutera bilderna i läroböckerna. Han menar att eleverna tenderar att inte 
uppmärksamma bilderna vilket är synd eftersom:  
 
[…] det finns ju en orsak till varför bilden är vald och… ganska intressant att se också. Det finns 
ju vissa genrebilder som finns i många olika läromedel, men hur de presenterar dem kan vara 
väldigt olika. Vi hade en bok som hette Epok tidigare. Och där fanns en bild på en liten koreansk 
flicka som står tillsammans med en amerikansk soldat och samma bild tror jag var i Alla tiders, 
men med helt olika bildtexter. Likadant den här klassiska… ”judar och halvjudar äga ej tillträde” 
i en butik i Stockholm. I en [lärobok] så presenteras bara bildtexten rätt upp och ner och den 
andra bildtexten lyfter fram vilka protester det här blev och att polisen uppmanar honom att ta 
ner den här skylten och att han var känd nazist, men inte gjorde det och bötfälldes […] Så det 
finns alltid skäl att titta på bilder och vad är det de ser för någonting och… så jag brukar lyfta 
fram de där bilderna.224 

 
Sammanfattningsvis visar studien att de lärare som lyfter fram bilder som 
historieförmedlande medium menar att bilder har visuellt illustrerande 
kvaliteter som inte text har, men att bildernas illustrerande kvaliteter 
används utifrån olika motiv. Dessa motiv uppfattar jag som beroende av vad 
lärarna själva betonar som centralt i historieundervisningen. Ur det perspek-
tivet används bilder såväl för att de fungerar som minneskrokar som för att 
de öppnar upp för diskussioner om exempelvis källkritik och historiebruk. 

6.3.2 Kartor – för att rumsliggöra historien 
Det är bara tre lärare, Ulrika, Sten och David, som explicit nämner att de 
använder kartor i undervisningen. Ulrika beskriver bara kortfattat hur 
kartor, tillsammans med andra bilder, har en rumsliggörande funktion vid 
genomgångar. Sten lyfter fram hur han genom att visa kartor från olika 
tidsperioder kan diskutera och illustrera hur världen och samhällen har 
förändrats. Utifrån den pågående digitaliseringen lyfter han fram olika 
specialkartor som finns att tillgå på internet samt de rörliga kartorna i 
digitala läroböcker som illustrerar olika förändringsprocesser. David brukar 
använda en medeltida karta för att diskutera den medeltida världsbilden. I 
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det sammanhanget får kartan en förklarande funktion i form av en konkret 
och tydlig illustration av dåtidens tänkande. Utifrån att det bara är tre lärare 
som explicit beskriver att de använder kartor, och dessutom i begränsad 
utsträckning, utgör kartor inget centralt inslag i lärarnas medierepertoarer. 
Kartornas användbarhet ligger dock i att de ger en rumslig förståelse av 
historia som andra medier inte förmår erbjuda. 

6.3.3 Dokumentärfilm – att få se dåtid och följa en 
koncentrerad berättelse 
Medietypen dokumentärfilm täcker ett brett spektrum av ämnen, tekniker, 
stilar och syften.225 Sålunda är det stor variation på det undervisnings-
material jag har kategoriserat som dokumentärfilmer. Spännvidden och 
mångfalden gäller såväl innehåll som framställningsform. Här ryms allt från 
rörliga originalbilder och fotografier till målade bilder och fiktiva drama-
tiseringar. Åtta lärare använder dokumentärfilm i undervisningen, vilket 
innebär att det är färre lärare som använder dokumentärfilm än spelfilm. 
Dokumentärfilmer används emellertid mer regelbundet än spelfilmer. 
Användningssätten varierar från att visa korta dokumentära klipp, ofta från 
Youtube och som integrerade delar i genomgångar stödda av PowerPoint, till 
att visa hela dokumentärfilmer på upp emot en timme. 
 
Merparten av det dokumentära material som används strömmas via 
distributionskanaler som Mediacenter, SVT Play, UR Play och Youtube. 
Flera lärare menar att just tillgängligheten har lett till ökad användning av 
dokumentärt material. Det genomgående motivet till att använda 
dokumentärfilmer utgår från det dokumentära formatets förmåga att visuellt 
illustrera det förflutna. Dessutom betonas att eleverna uppskattar den 
ledsagande berättarrösten i dokumentärfilmerna. Att eleverna får en känsla 
för dåtid genom att följa koncentrerade berättelser kan således ses som 
grundläggande för mediets användbarhet. Som med många andra medier 
varierar dock användningssätten utifrån vad olika lärare själva uppfattar 
som viktigt och väljer att fokusera på. 
 
Ulrika och Pål motiverar användningen utifrån att eleverna faktiskt får se 
hur det såg ut förr. Genom bilderna går det att föreställa sig det förflutna på 
ett mer konkret sätt än genom text. Dokumentärfilmernas betydelse i under-
visningen beskriver de på följande sätt: 
 
Det är den här primära källan. Att man får en bild av hur det såg ut, eller hur man… ja, en 
stämning alltså. Man får dimpa ned i ett historiesammanhang.226 

 
Framförallt tycker jag att det ger en känsla för tiden, nu när vi håller på med 1900-talet… när 
det finns film att se… liksom originalbilder… att få en känsla för tiden… att se hur det ser ut. Det 
fanns bilar, men de såg ut så här… människor gick klädda så här… där dök det upp en häst och 
vagn. Jag tycker det ger en bra känsla för… nu pratar vi om 1900-talet.227 
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90 

Jenny och Kerstin lyfter särskilt fram dokumentärfilmernas förmåga att 
detaljerat synliggöra olika historiska fenomen. De menar dessutom att ett 
berättande som fokuserar på vanliga människors livsvillkor ger en 
känslomässig förståelse som berör eleverna. Att så är fallet kan givetvis 
förklaras med att mediet möjliggör just detta, men det kan också förklaras 
utifrån att ämnena för de dokumentärfilmer de använder ofta har en etisk 
och värderelaterad tematik. Kerstin ger flera exempel på dokumentärfilmer 
som skildrar vanliga människors liv utifrån de livsvillkor som dåtidens sam-
hälle gav. Ett viktigt argument som motiverar dokumentärfilmens använd-
barhet är att historien via filmerna blir åskådlig och att filmerna visar:  
 
[…] en verklighet, och det sitter en… till exempel finns det jättefina intervjuer med… om man 
tänker… folkhemmet, hur man lobotomerade. Det är en film jag brukar visa. En tant, som sitter 
utanför Sundsvall och har blivit lobotomerad och berättar hur det var och att man fick 
Nobelpriset för den här grejen och… och så kan man berätta att på [nämner namnet på ett 
mentalsjukhus i staden] så lobotomerade man jättemycket. Ni vet [nämner namnet på 
mentalsjukhuset igen] var ett mentalsjukhus, förut hade man mentalsjukhus… då blir historien 
verklig.228 

 
I motsats till Kerstin och Jenny som betonar dokumentärfilmens förmåga att 
lyfta fram personer som vanligtvis inte får plats i historieböckerna fokuserar 
Sten istället på det internationella perspektivet och de övergripande 
världspolitiska händelserna. Han är bitvis kritisk till bildmaterialet i 
dokumentärfilmer, men talar varmt om BBC-serien Världens historia. Den 
är dock problematiskt strukturerad för undervisning eftersom: 
 
De har dramatiserat väldigt mycket, och sedan det sista [programmet] då som heter Den 
extrema tiden. Det börjar med betraktelser om Robert Oppenheimer… och sedan så tar man ett 
steg tillbaks och visar lite Chaplin, lite Hitler och sedan så kommer ett ganska långt avsnitt om 
Gandhi och Indiens frigörelse. Så det är både dokumentära bilder och spelsekvenser där man 
har då en äldre man som spelar Gandhi… så man får välja ut bitarna man ska ha då. Det är inte 
så att man kan visa tjugo minuter för att den är ganska kronologisk eller så, men de är 
välproducerade. Sedan finns det sådant som man kan tycka är lite tråkigt… två serier… kalla 
kriget i två delar… och det är väldigt dåligt bildmaterial. Och man tycker att från den tiden, från 
tiden efter andra världskriget finns det ju så mycket bra bilder. Sedan finns det inget bra samlat 
om Israel-Palestina. Och det går ju inte att ta de här kurserna utan att komma in på Israel-
Palestina.229 

 
Sten uppmärksammar att dokumentärfilmsmediet inte är ett direkt 
återgivande av det förflutna. En väsentlig skillnad mellan användning av 
dokumentärfilmer och spelfilmer är annars att lärarna inte problematiserar 
dokumentärfilmernas historieförmedlande kvaliteter i undervisningen. 
Medan spelfilmer ofta används för att synliggöra exempelvis historiebruk 
används inte dokumentärfilmer för det syftet. Sålunda utgör David ett 
undantag när han betonar det källkritiska perspektivet. Det bör dock förstås 
utifrån hans generella betoning av det ämnesområdet. David beskriver hur 
han utifrån olika medier försöker:  
 
[…] att få in det här med källkritik på ett naturligt sätt. Det handlar inte bara om att datera ett 
visst material eller hitta felaktigheter i ett material, utan att få visa på olika källor till kunskap i 
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historia ur olika former. […] Jag visade en kort [dokumentär]film om första världskriget, som 
var en amerikansk produktion… och som väldigt tydligt visar på kriget ur ett amerikanskt 
perspektiv… och den visade jag med syftet att visa att så här såg man på världskriget från USA. 
Och det är stor skillnad jämfört med det tyska perspektivet… eller det franska perspektivet på 
kriget.230 

 
På ett specifikt sätt används dock det dokumentära formatet vid under-
visning om källkritik, men då rör det sig om så kallade fejkdokumentärer. 
Robert, Pål och Kerstin har använt filmer som leker med det dokumentära 
formatet. Robert och Pål har använt filmen Konspiration 58 som driver 
tesen att Fotbolls-VM i Stockholm 1958 aldrig har ägt rum och Kerstin har 
använt en fejkdokumentär baserad på konspirationsteorier som gör gällande 
att månlandningen aldrig har ägt rum. I samband med undervisning om 
konspirationsteorier och källkritik har filmerna använts utifrån syftet att 
utmana elevers föreställningar. 

6.3.4 Sammanfattande diskussion 
Studien visar att lärarna tillskriver kartor, bilder och dokumentärfilmer 
visuellt illustrerande kvaliteter som många gånger underlättar för eleverna 
att närma sig historien. Användbarheten bör sålunda förstås utifrån dessa 
mediers specifika kvaliteter, men även utifrån den läsproblematik bland 
elever som nästan samtliga lärare vittnar om. Då många elever inte kan 
tillgodogöra sig historieämnet via textbaserade medier väljer lärarna istället 
visuella medier av pragmatiska skäl. Med det sagt konstaterar jag att kartor 
används för att rumsliggöra historia, men att de samtidigt intar en marginell 
roll i lärarnas medierepertoarer. Bilder används framförallt som inbjudande 
inkörsportar för att kunna anlägga och diskutera olika perspektiv på 
historieämnet. Dokumentärfilmer har däremot en central roll i lärarnas 
mediebruk. Utifrån framväxten av ett nytt medielandskap konstaterar 
lärarna att utbudet och tillgängligheten på dokumentärfilmer är mycket god, 
vilket medför att många frekvent använder mediet i undervisningen. Det är 
förvisso fler lärare som använder spelfilm än dokumentärfilm, men de åtta 
lärare som använder dokumentärt material använder det i betydligt större 
utsträckning än vad de använder spelfilm. Detta mönster överensstämmer 
med tidigare forskning.231  
 
En skillnad mellan användningen av dokumentärfilm och spelfilm är att 
dokumentärfilmens historieförmedlande kvaliteter generellt inte proble-
matiseras och diskuteras i undervisningen. Denna skillnad uppmärksammas 
också av Hultkrantz som visar att lärare framför allt betraktar dokumentär-
film som en sann och trovärdig faktaförmedling av historia.232 Ludvigsson 
menar att definitionen av historisk dokumentärfilm innebär att mediet också 
gör anspråk på att händelser och förhållanden skildras så som de faktiskt 
hände eller existerade i det förflutna.233 Att så är fallet kan ses som en 

                                                             
230 Intervju med David, 20140516, 2. 
231 Hultkrantz, Playtime! En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på 

gymnasiet, 74. 
232 Ibid., 74–75. 
233 Ludvigsson, ”Historisk dokumentärfilm: resultatet av en förhandling”, 124. 



 

92 

anledning till att dokumentärfilmer inte bearbetas och problematiseras på 
samma sätt som spelfilmer i undervisningen. Samtidigt visar Ludvigsson att 
den historia som förmedlas i dokumentärfilmer är resultatet av en 
förhandling mellan kognitiva, moraliska och estetiska aspekter, där mediet 
lämpar sig väl för både moraliska och kognitiva insikter.234 Att mediet skapar 
en känslomässigt baserad förståelse som berör eleverna och möjliggör just 
moraliska insikter, lyfter både Jenny och Kerstin fram som ett viktigt motiv 
till varför de använder dokumentärfilmer. 
 
Samtidigt som en av dokumentärfilmens stora fördelar är att kunna erbjuda 
moraliska insikter menar Ludvigsson att mediet begränsar tittarens 
möjlighet att följa långa och abstrakta resonemang, vilket beror på den 
mångfald av syn- och hörselintryck som förekommer.235 Ludvigsson ger 
därmed uttryck för att mediets specifika kvaliteter påverkar menings-
erbjudandet. Jag delar hans uppfattning, men samtidigt vill jag lyfta fram att 
mediets oförmåga att ge en nyansrik och problematiserande bild bör sättas i 
relation till vilka andra medier som står till buds, och till vem som använder 
mediet. I en undervisningskontext där alternativet till dokumentärfilmen 
kanske utgörs av en lärobok eller Wikipedia, kan mediet mycket väl sägas 
erbjuda en nyanserad och problematiserande bild. Om däremot en historiker 
ser en dokumentärfilm som behandlar hennes expertområde är det högst 
sannolikt att den bild som framträder uppfattas som ensidig och onyanserad. 
I det avseendet är meningserbjudandet att betrakta som relationellt.  

6.4 Historisk facklitteratur och populärvetenskapliga 
artiklar – komplement till läroböcker 
Med formuleringen historisk facklitteratur avses pappersbundna böcker med 
ett faktabetonat perspektiv på historia, och med populärvetenskapliga 
artiklar åsyftas artiklar som återfinns i populärvetenskapliga tidskrifter. 
Dessa medier används för att komplettera och fördjupa läroböckernas 
översiktliga beskrivningar samt erbjuda perspektiv som läroböckerna 
saknar. Av de intervjuade lärarna är det fyra som använder facklitteratur i 
bokform och sju som använder populärvetenskapliga artiklar. 

6.4.1 Historisk facklitteratur – ett alternativ till skolhistoria 
Två olika sätt att använda historisk facklitteratur förekommer. Det första 
sättet innebär att elever självständigt söker information för egna arbeten och 
utbudet baseras då på vad som finns i skolornas bibliotek. Det andra sättet 
innebär att lärare själva väljer ut och använder specifik litteratur i 
undervisningen. Totalt använder alltså fyra lärare historisk facklitteratur och 
respektive användningssätt företräds av två lärare. De två lärare som 
använder historisk facklitteratur utifrån det förstnämnda användnings-
området är Pål och Åsa. De låter ibland sina elever använda skolans bibliotek 
för att söka information till egna arbeten, men båda betonar samtidigt att det 
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inte sker särskilt ofta. Istället är det de digitala sökvägarna som dominerar. 
Pål menar dessutom att det är elevernas val om de vill använda biblioteket 
som resurs. Åsa arbetar ibland in det i uppgifterna och syftet är då att 
eleverna ska få använda och se vad facklitteratur kan tillföra som inte 
läroböcker eller Wikipedia erbjuder. Varken hon eller Pål är dock särskilt 
utförliga angående vad den bokbundna facklitteraturen faktiskt kan erbjuda. 
Att Åsa inte använder facklitteratur på det här sättet oftare i undervisningen 
motiveras utifrån stora klasser och tidsåtgång. Hon uttrycker att: 
 
[…] då tycker jag att i historietvåan [Historia 2a2] som jag har. Där är de bara tretton stycken… 
och där finns det mycket större möjligheter. Dels är det längre lektioner och där kan man ta sig 
tid att när de jobbar med projekt att följa med dem till bibblan. Lära dem att… för de är ganska 
dåliga på att… när de kommer dit. De vill ha allt serverat. Det fanns inga böcker kan de säga. Va, 
fanns det inga böcker om Sveriges 1800-tal? Och så vet de inte hur de ska leta… men de tar sig 
inte riktigt tid heller och… det känns som att sitter man där med trettiotvå elever på sjuttio 
minuter… det tar tid.236 

 
Samtliga lärare i studien betonar att det är de digitala sökvägarna som 
dominerar när elever självständigt inhämtar information, men några 
påpekar också likt Åsa att eleverna faktiskt inte kan söka i biblioteken. I och 
med framväxten av ett nytt medielandskap tenderar sålunda biblioteken att 
glömmas bort. Jenny beskriver att Google är det naturliga sökverktyget för 
eleverna och att de framförallt använder Wikipedia eftersom: 
 
[…] det är ju en vana de har i sig och det märker man ju också hur mycket ork de orkar lägga 
ned, men framförallt behöver de ju hjälp att visa, hur hittar jag material? Men någonstans i 
digitaliseringen har ju biblioteken glömts bort. Och den resursen.237 

 
De två lärare, Henrik och Sten, som använder facklitteratur på det andra 
sättet använder framför allt essäbaserade böcker av Peter Englund. Henrik 
är den som tydligast beskriver användningen av Peter Englunds texter. Han 
har köpt in en klassuppsättning av Förflutenhetens landskap där eleverna 
får läsa några essäer var och sedan redovisa för varandra i tvärgrupper. Likt 
de flesta lärarna menar Henrik att många elever idag har en bristande 
läsförmåga, vilket innebär att Englunds texter uppfattas som svåra. Motivet 
till att ändå använda texter ur Förflutenhetens landskap uttrycker han på 
följande sätt: 
  
Jag brukar alltid ha den i början av en kurs eftersom den beskriver en historia som de [eleverna] 
inte är vana. De flesta är ju vana en ganska hederlig traditionell historia från grundskolan. Och 
därför tycker jag att det är roligt att ta fram de här essäerna från Peter Englund där sorgen… när 
var det inne att gråta? Hur luktade medeltiden? Alltså så där. En historiesyn som de inte är vana 
vid […] så jag brukar använda den i början av en kurs för att visa på en annan historiesyn.238 

 
För att ge eleverna en bredare bild av vad historia kan vara använder Henrik 
essäer av Peter Englund i undervisningen. Anna brukade tidigare använda 
liknande texter av Peter Englund, men har tagit bort dem eftersom texterna 
rent språkligt är för svåra för eleverna idag. Sten använder sig fortfarande av 
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vissa texter av Peter Englund, men även han tenderar att överge dem till 
förmån för mer lättläst material. Om Englunds texter säger han att eleverna: 
 
[…] har svårt för dem. Han har ju ett speciellt språk. Han vill ju gärna vara lite ålderdomlig i 
språket och det blir väldigt främmande för dem. Så alltmer går jag ju ifrån dem så ibland 
försöker jag ju plocka från Populär historias arkiv eller så där. På nätet.239 

6.4.2 Populärvetenskapliga artiklar – koncentrerade och 
kompletterande perspektiv 
Som det avslutande citatet ovan visar tenderar Sten att i allt mindre 
utsträckning använda bokbaserad historisk facklitteratur. Istället väljer han 
populärvetenskapliga artiklar. Artiklarnas användbarhet motiveras utifrån 
att de tillåter honom att färga historieämnet utifrån vad han själv anser 
relevant samt för att erbjuda eleverna perspektiv som läroboken saknar. När 
han använder populärvetenskapliga artiklar är det ofta: 
 
[…] för att få en annan synvinkel eller en fördjupning, [läro]boken… Vissa, som jag tycker då, 
centrala skeenden kan den behandla ganska summariskt. Och jag tycker väl att det är också det 
här att färga lite grann utifrån egna erfarenheter… alltså, jag tycker ju att det är svårt att 
behandla Vietnamkriget på en kvarts sida eller så. Så därför blir det ofta en fördjupning och 
material, även textmässigt som kommer till att fördjupa och komplettera.240 

 
Användningen av populärvetenskapliga artiklar varierar dock. Fyra av 
lärarna använder inte alls populärvetenskapliga artiklar och några av dem 
kommenterar dem inte heller. David har däremot aktivt valt bort dem till 
förmån för de fördjupningstexter kring olika teman som finns i Digilärs 
utbud. Dessa texter fyller sålunda de populärvetenskapliga artiklarnas 
funktion. Åsa, Liv och Ulrika använder ibland populärvetenskapliga artiklar i 
undervisningen, men inte på ett strukturerat sätt. De lärare som redogör för 
ett mer frekvent och strukturerat sätt att använda populärvetenskapliga 
artiklar är Anna och Pål. Anna menar att artiklarna ofta är: 
 
[…] mycket roligare skrivna än läroboken. Det kan också vara, både i Populär historia och Allt 
om historia så är det ganska snygg layout. Det är färg, det är bilder och det är layout, faktarutor 
och… de får som en överblick av det de läser om. Som åtminstone i Digilär tycker jag att den är 
svår att få. Så att det kan vara en fördel.241 

 
Likt Anna menar Pål att populärvetenskapliga artiklar erbjuder en 
koncentrerad överblick över ett specifikt område. Populärvetenskapliga 
artiklar, läroböcker och genomgångar utgör basen i Påls mediebruk och han 
ger dem olika betydelse i undervisningen. Medan genomgångarna används 
för att ge översikt och beskriva huvuddragen används artiklarna för att 
belysa och koncentrera undervisningen kring vissa specifika områden. 
Läroböckerna befinner sig däremellan och används för att bredda och 
förankra genomgångarnas översikter. Utifrån tanken att eleverna har allt 
svårare att tillgodogöra sig undervisningen utifrån läroboken tenderar Pål att 
ersätta den med utförligare genomgångar. De populärvetenskapliga 

                                                             
239 Intervju med Sten, 20131202, 4. 
240 Intervju med Sten, 20140512, 6. 
241 Intervju med Anna, 20140409, 6. 
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artiklarna varken kan eller vill han ersätta på det sättet. De behövs för att ge 
intressanta och fördjupande perspektiv.  

6.4.3 Sammanfattande diskussion 
Användningen av historisk facklitteratur och populärvetenskapliga artiklar 
motiveras generellt med att de erbjuder perspektiv som läroboken saknar. 
De används därmed som komplement till lärobokens översiktliga fram-
ställning och ger lärarna möjlighet att själva färga ämnet. Medan de populär-
vetenskapliga artiklarna framför allt används för att de erbjuder utförligare 
information kring vissa specifika områden används exempelvis Peter 
Englunds texter för att de innehåller perspektiv som läroböckerna saknar.  
 
Vad gäller olika mediers skilda meningserbjudanden framgår det tydligt att 
de lärare som använder Peter Englunds texter uppfattar att de lyfter fram en 
annan bild av historia än den som ges i läroböcker. Essäerna erbjuder 
således inte det Selander beskriver som lärobokskunskap.242 Grovt sett går 
det att säga att essäerna erbjuder en annan kunskap än läroböckerna. Valet 
av medium handlar sålunda inte om att skapa variation i undervisningen för 
variationens skull, utan om att olika medier används utifrån deras respektive 
meningserbjudande. Mediers meningserbjudanden bör dock betraktas i 
relation till elevers meningsskapande, och orsaken till att Peter Englunds 
texter inte används i samma utsträckning som tidigare är att eleverna på 
grund av bristande läsförmåga inte förstår dem. Englunds texter kan sägas 
ha förlorat en stor del av sitt meningserbjudande för den samtida historie-
undervisningen. 

6.5 Musik, statyer och minnesmärken samt dataspel – 
historia brukas och finns överallt 
Den gemensamma nämnaren för användning av musik, statyer och minnes-
märken, samt dataspel är undervisning om historiebruk. Förvisso behandlas 
ämnesområdet historiebruk även utifrån exempelvis skönlitteratur, spelfilm 
och nyhetsmedier, men historiebruksaspekten är då en av flera, inte den 
främsta. Vid användning av musik, statyer och minnesmärken samt dataspel 
är historiebruksaspekten det enda centrala motivet. Historiebruk som 
fenomen är förvisso inte nytt för historieämnet, men i och med ämnesplanen 
från 2011 skrevs historiebruk in som ett explicit ämnesområde. Majoriteten 
av lärarna ger uttryck för att de aktivt har arbetat in undervisning om 
historiebruk. Robert är en av de lärare som tydligast betonar historie-
bruksaspekten som central för elevernas förståelse av historia. Som många 
av de lärare som lyfter fram historiebruk gör Robert det utifrån spelfilmer, 
men också utifrån musik samt statyer och minnesmärken. I likhet med några 
av de andra lärarna menar han att eleverna uppskattar att arbeta med 
medier som i motsatsen till läroboken inte är producerade med avsikt att 
användas i undervisning. Det ger en lättsam inramning åt undervisningen 
samtidigt som eleverna inser att historia finns överallt och faktiskt används.   

                                                             
242 Selander, Lärobokskunskap, 126–128. 
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6.5.1 Musik – ett lustfyllt och lättsamt sätt att närma sig 
historia på 
Sex lärare använder musikmediet i undervisning om historiebruk. Syftet är 
huvudsakligen det samma, men formerna skiljer sig åt i vissa avseenden. 
Såväl Anna som Liv, Åsa och Robert använder musik i tematisk undervisning 
med särskilda moment som fokuserar på historiebruk. Anna och Robert låter 
eleverna välja en valfri låt och analysera vilken typ av historiebruk texten ger 
uttryck för. Åsa och Liv har ett vidare upplägg där eleverna får välja bland 
olika medier som exempelvis filmer, musik och dataspel för att sedan 
analysera historiebruket i det medium de valt. Jenny har däremot inga 
separata moment om historiebruk utan försöker lyfta in området konti-
nuerligt i det övergripande upplägget. Hon säger: 
 
I veckan lyssnade jag på die Mauer för vi höll på med Berlinmuren. Och de [eleverna] fick själva 
berätta om låtar som de upplevde pratar om någonting och på vilket sätt låtarna pratade om… 
[…] vi har kronologin, sedan har vi de olika perspektiven. Och sedan när vi kommer in såg vi en 
film av Ramp om Berlinmuren och punken. Och så lyfte jag in Ebba Grön där och då… så det 
blev ett komplement någonstans.243 

 
Både Anna och Liv uttrycker att det ofta blir bra samtal om vad historia är, 
och vilken betydelse historia har för människor när eleverna analyserar 
musiktexter ur ett historiebruksperspektiv. Anna brukar ge förslag på musik, 
men låter även eleverna välja själva: 
 
Jag hade några förslag som jag hittat på nätet, på tal om digitaliseringen, Run to the hills av Iron 
Maiden. Det tyckte de var jättecoolt. Va, får man ta den? Den är ju också intressant eftersom 
man får den ur två olika perspektiv, både white man och indianer. Sen är det Sunday bloody 
Sunday, die Mauer. Sedan finns det egna förslag, får man ta Buffalo soldier? Jag kände, du jag 
vet inte… hur är texten? Jo, det går bra, där finns ju historiebruk, slaveriet […] Jag tror att det 
var lite roligt att det fanns utrymme att välja själv också, men… den här låten med Eddie 
Meduza… där de säger Heil Hitler, den fick han inte ta […] Så bara i valet av låtar blir det ganska 
bra samtal när de får bolla lite idéer. Är det här historia?244 

 
Samtidigt menar Anna att historieundervisningen inte står och faller med 
användningen av musik. Hon betonar dock särskilt lustaspekten som är 
kopplad till mediet: 
 
Musik är ju också så där att det är ju kul och roligt, men det är ju inte så där att det är 
nödvändigt för historieundervisningen. Men det var ett roligt sätt att arbeta med historiebruk 
på… men det är väl det som är roligt… att man använder olika slags material. Och jag tror att det 
är kul för eleverna och det är kul för mig också…245 

 
Robert betonar även han lustaspekten och menar att eleverna uppskattar att 
arbeta med medier som inte är producerade med avsikt att användas i ett 
skolsammanhang. Vad gäller musikmediets betydelse för historieunder-
visningen syftar det främst till att eleverna ska: 
 
[…] se att historien finns runtomkring oss, så att säga i det där… och där är ju också den vidare 
betydelsen för deras intellektuella förmåga. Ja just det, den här texten handlar ju om det här… 

                                                             
243 Intervju med Jenny, 20140407, 7–8. 
244 Intervju med Anna, 20131204, 3. 
245 Intervju med Anna, 20140409, 6. 
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det har jag aldrig tänkt på… jag har bara nynnat på låten och sådana saker. Inte reflekterat över 
texten särskilt mycket. Nästa gång, eller om det gäller något helt annat. Ja just det, texten. 
Texten, vad säger den för någonting. En intellektuell utveckling, tror jag, som man har med sig 
utanför [skolan].246 

 
I likhet med exempelvis Anna menar Robert att musik inte är ett nödvändigt 
medium i historieundervisningen. Musiktexterna används inte för att ge 
någon detaljspecifik information om historien utan mediets betydelse ligger 
närmast i att belysa det faktum att historien finns runt omkring oss och 
lärarens uppgift består i att uppmärksamma eleverna på detta. 

6.5.2 Statyer och minnesmärken – historiens närvaro i den 
lokala miljön 
Bland lärarna i studien är Robert ensam om att använda statyer och 
minnesmärken. Mediet används främst för att eleverna ska bli varse hur 
historia förmedlas och används i den lokala miljön. Ur det hänseendet 
används statyer och minnesmärken för att bredda och variera den förståelse 
för historiebruk som musik och spelfilmer erbjuder. För att ytterligare 
betona historiebruksaspekten får eleverna dessutom själva: 
 
[…] göra en egen staty över någon som har haft en historisk betydelse för [namnet på staden]. 
Och hur den statyn skulle se ut och vilken symbolik det skulle finnas i den statyn. Och var de 
skulle placera den i [namnet på staden] och varför just där. Ja, för att bygga på den här 
historiebruksgången.247 

 
På samma sätt som eleverna uppskattar att arbeta med andra medier som 
inte är tänkta att användas i ett skolsammanhang, menar Robert att eleverna 
gillar att arbeta med statyer och minnesmärken. 

6.5.3 Dataspel – historiens närvaro i spelvärlden 
Ett tredje medium som används vid undervisning med historiebruk som 
centralt motiv är dataspel. Undervisningsformen är då tematisk historie-
bruksundervisning och eleverna får själva välja ett medium att analysera. 
Det är viktigt att betona att det är eleverna som lyfter in dataspelen i under-
visningen och inte lärarna. Varken Åsa eller Liv kommer under intervjuerna 
ihåg namnen på de dataspel som har analyserats av eleverna. Det är endast 
ett fåtal elever som väljer att analysera just dataspel, men de som gör det har 
tidigare spelat eller spelar fortfarande de spel de väljer att analysera. 
 
Ett centralt motiv med historiebruksundervisningen är att eleverna 
medvetandegörs om att de har historia runt omkring sig. Sålunda menar 
lärarna att det är en fördel att exempelvis använda dataspel som eleverna 
själva spelar eller tidigare har spelat. Då har de en förförståelse och en 
relation till mediet. Vad gäller elevers lärande av historia menar Liv att det är 
svårt att uttala sig om mediers specifika betydelse i generella termer, 
eftersom det är avhängigt av hur såväl läraren använder mediet som hur den 
enskilde eleven lär och förstår. Samtidigt beskriver hon att ett medium kan 
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247 Intervju med Robert, 20131205, 5. 



 

98 

ha stor betydelse, och berättar hur ett dataspel om kalla kriget utgjorde en 
viktig ingång i historieämnet för två generellt sett studiesvaga elever. Genom 
att de redan spelade dataspelet kunde de applicera historiebruksaspekten på 
ett specifikt medium med ett innehåll de redan kände till. Historieämnet 
blev därmed mer aktuellt samtidigt som det i sin tur hjälpte eleverna att 
nyansera spelet och att problematisera den bild av historia och av olika 
aktörer som de fått genom spelet.  

6.5.4 Sammanfattande diskussion 
Vid undervisning som syftar till att belysa historiebruk i olika populär-
kulturella medier framgår det tydligt att lärarna möter både musik och 
dataspel som de själva inte är bekanta med. Motivet med undervisningen är 
sålunda inte att ge någon detaljspecifik information om historiska händelser 
och skeenden. Undervisning om historiebruk syftar istället främst till att visa 
på historiens närvaro i det samtida samhället samt till att ge eleverna verktyg 
att uppmärksamma och tolka den historia de möter utanför skolan. På så 
sätt sker historiebruksundervisningen i enlighet med Jensens uppfattning att 
historieämnets bruksvärde måste öka genom att relateras till den historia 
eleverna möter utanför skolan. För att återknyta till Ammerts fråga huruvida 
lärare i sin undervisning försöker vara ytterligare en förmedlingskanal av 
historia eller om undervisningen fungerar kompletterande, menar jag att de 
lärare som uppmärksammar ämnesområdet historiebruk särskilt ger 
historieundervisningen denna kompletterande funktion. Genom att 
integrera medier som eleverna redan har en relation till försöker lärarna 
samtidigt erbjuda eleverna verktyg för att upptäcka, tolka och analysera den 
historia som de naturligt kommer i kontakt med.248  
 
Studien visar att medier som musik och dataspel har ett annat 
meningserbjudande än exempelvis läroböcker i undervisningen. Detta 
synliggörs genom att de används för att främja elevernas förståelse för olika 
ämnesområden. Där läroboken används för att skapa förståelse för kronologi 
och övergripande sammanhang används musik och dataspel för att 
uppmärksamma eleverna på hur historia faktiskt brukas i sammanhang 
utanför skolan. Samtidigt konstaterar jag att dataspelens potential för 
historieundervisning, så som den beskrivs av tidigare forskning, inte nyttjas 
till fullo. Meningserbjudandet är sålunda avhängigt hur mediet används. I 
studien beskriver två lärare hur dataspel analyseras utifrån vilket historie-
bruk som förekommer, vilket enligt tidigare forskning förvisso är en central 
aspekt att belysa. Däremot används inte spelens kvaliteter för att lyfta fram 
de icke-deterministiska och kontrafaktiska perspektiv som utmanar idén om 
historia som ett färdigt metanarrativ.249 En rimlig förklaring torde vara att 
lärarna varken är bekanta med de specifika dataspelen eller känner till hur 
dataspel generellt kan användas i undervisningen.  
 

                                                             
248 Jensen, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, 49., Ammert, Historia som 

kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med historia, 45. 
249 Se exempelvis Fogu, “Digitalizing Historical Consciousness”, 103, 106, 116–121., Uricchio, “Simulation, 

History and Computer Games”, 327–328. 
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Att ungdomar konsumerar spelfilm med historisk tematik används av många 
lärare i studien som ett argument för att i undervisningen belysa och 
problematisera spelfilmens historieförmedlande kvaliteter. I tidigare forsk-
ning används det argumentet också för att motivera dataspelens plats i 
undervisningen.250 Även om flera studier, vilka jag redan redogjort för, visar 
att dataspel med historiska teman spelas av många ungdomar idag, 
använder inte lärarna det som ett argument för att motivera dataspelens 
plats i undervisningen. Det beror förmodligen på lärarnas skilda förmågor 
att använda olika medier. Därför vill jag återigen betona att det är eleverna 
som lyfter in dataspelen i undervisningen, inte lärarna. Och anledningen är 
förmodligen att dataspel är ett mindre välbekant område för de senare. 

6.6 Nyhetsmedier – historia som aktualitetsämne  
Nyhetsmedier i form av dagstidningsartiklar och nyhetsprogram från tv, 
vilka är de två typer av nyhetsmedier lärarna beskriver, har inte någon 
central roll i lärarnas mediebruk. De används generellt inte som ett underlag 
som eleverna aktivt arbetar med. Istället används de genom att lärarna 
refererar till vad som stått i tidningar och visats på nyhetsprogram på tv. 
Nyhetsmedier används sålunda främst för att uppmärksamma eleverna på 
att samtiden har en historia, och för att betona historieämnets relevans som 
aktualitetsämne.  
 
Sex lärare använder nyhetsmedier i form av dagstidningsartiklar och nyhets-
program från tv, men ingen av dem ger uttryck för en mer strukturerad 
användning av medierna. Såväl Jenny som Liv, Ulrika och Henrik menar att 
de främst refererar till det som stått i tidningen eller sagts på nyheterna. 
Syftet är då att visa på historiens betydelse för samtida händelser. Ett 
problem med att relatera till nyhetsmedier på det här sättet är att eleverna i 
stor utsträckning inte tar del av dem. Henrik brukar fråga sina elever: 
  
[…] såg ni på nyheterna igår? … För det händer ju ofta. Man pratar om Israel och Palestina-
konflikten och så var det något på tv, och man frågar såg ni på tv… Man försöker koppla till det 
aktuella […] och det är ju ett problem, för jag gör ju det [tar del av nyhetsmedier] fortfarande 
och jag tycker att fan, det här är ju bra, fan tar de upp det här. Det här pratade jag om på skolan 
igår, men då har ju ingen sett det… De [eleverna] är ju mera målinriktade. De tar reda på det de 
vill veta.251 

 
När Henrik beskriver hur hans elever på det studieförberedande 
programmet inte tar del av nyheter i form av dagstidningar och nyhets-
program på TV ger han uttryck för en bild som delas av många lärare i 
studien. Anna delar den bilden, men även om hon också främst refererar till 
nyhetsmedier försöker hon ibland lyfta in tidningsartiklar som elever får läsa 
och arbeta med: 
 
Är det så att man någonstans vill visa på ett samband mellan nu och då… då kan det ju bli att 
man har… dags[tidnings]artiklar. Det händer inte jätte ofta, men då och då… Jag tänkte att ifjol 
när jag jobbade med Gyllene gryning i Grekland… då skrevs det ju just då i tidningen. Jag 
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kommer nu också… har jag tänkt för då är det tänkt att vi ska titta lite grann på Ukraina, Putin 
och Krim. Och då kommer det att bli artiklar.252 

 
Likt Anna använder Robert inte nyhetsmedier på ett kontinuerligt sätt. Han 
är dock öppen för att lyfta in aktuella händelser när tillfälle väl ges. I 
samband med undervisning om historiebruk utifrån statyer och minnes-
märken beskriver han att: 
 
[…] i den här vevan… historiens lycka och tragik, med lycka för undervisningen så var det ju då 
Ukraina som… där historiebruket haglade bland uttalanden från Carl Bildt till Biden och alla 
möjliga där man hänvisade till München och… ja nu händer det igen och massvis med sådana 
[uttalanden] och… då försökte jag vara aktuell och tog upp de här diskussionerna och 
markerade [historiebruket] för dem.253 

 
Genom att belysa historiebruket i den samtida samhällsdebatten 
kompletterades undervisningen om historiebruk utifrån statyer och 
minnesmärken. Robert menar att detta innebar att elevernas förståelse av 
historiebruk som fenomen fördjupades. Att det är just Robert som 
uppmärksammar historiebruket i nyhetsrapporteringen bör förstås utifrån 
den centrala betydelse han generellt tillmäter ämnesområdet historiebruk. 

6.6.1 Sammanfattande diskussion 
Enligt lärarna grundas nyhetsmediernas användbarhet främst i att de 
möjliggör en konkret koppling mellan samtid och dåtid, och att historie-
ämnets betydelse för förståelsen av samtiden sätts i fokus. Nyhetsmediernas 
generella meningserbjudande kan därmed sägas bestå i att de lyfter fram och 
belyser historia som ett relevant aktualitetsämne. Samtidigt färgas 
användningen i vissa fall också av vad lärarna själva uppfattar som centralt 
för ämnet. Ett exempel på det är Robert som likt många av de andra lärarna 
använder nyhetsmedier för att visa på historieämnets relevans för 
förståelsen av samtiden, men samtidigt är han ensam om att fokusera på 
historiebruksperspektivet. Detta bör förstås utifrån att han genomgående 
betonar just det ämnesområdet i undervisningen. 

6.7 Från Wikipedia till digitala arkiv – historieundervisning 
i ett digitalt medielandskap 
I det här avsnittet behandlas i tur och ordning Wikipedia, National-
encyklopedin, Landguiden, Levande Historia samt digitalt käll- och 
arkivmaterial.254 Som beskrivits i inledningen av kapitlet skiljer sig principen 
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för sammanslagning och presentation av medierna i detta avsnitt från de 
övriga. För att illustrera och betona skillnaderna mellan de olika lärarnas 
förhållningssätt till det digitala medielandskapets förmedlingskanaler av 
historia har jag valt att presentera medier med skilda användningsområden i 
ett och samma avsnitt. Alla enskilda medier i avsnittet presenteras 
emellertid utifrån lärarnas uppfattningar om deras användbarhet samt 
utifrån vilka användningsområden de tilldelar medierna.  
 
Gällande Wikipedia är det viktigt att uppmärksamma att det framför allt är 
eleverna som för in mediet i undervisningen, inte lärarna. De lyfter istället 
fram Nationalencyklopedin, som därmed får betraktas som lärarnas 
alternativ till Wikipedia. Landguiden kan likt Nationalencyklopedin och 
Wikipedia beskrivas som ett uppslagsverk. Användbarheten består i att den 
erbjuder strukturerad information om enskilda länders historia. Bakom 
Levande Historia står myndigheten Forum för levande historia och mediet 
som sådant kan ses som ett samlat undervisningsmaterial med fokus på 
frågor om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Mediets använd-
barhet motiveras också utifrån denna tematik. Det digitala medielandskapets 
möjligheter att erbjuda primärkällor som undervisningsresurs behandlas 
avslutningsvis i avsnittet om just digitalt käll- och arkivmaterial. Innan 
redovisningen av de olika medierna ges först en kort presentation som 
synliggör lärarnas skilda förhållningssätt till det digitala medielandskapet 
som undervisningsresurs.   

6.7.1 Det digitala medielandskapet som 
undervisningsresurs 
Generellt betonar lärarna det digitala medielandskapets positiva betydelse 
utifrån den ökade tillgången till potentiellt undervisningsmaterial. Det finns 
dock betydande skillnader mellan lärarna. Kort sagt består de i hur aktivt 
lärarna förhåller sig till internet som distributionsforum av undervisnings-
material. Dels handlar de om vilka internetbaserade medier lärarna själva 
använder, dels handlar det om i vilken utsträckning lärarna styr och guidar 
eleverna när de söker information. Två lärare som tydligt skiljer sig åt vad 
gäller detta är Henrik och Anna. 
 
Henrik betonar starkt genomgångarnas värde. Där läggs grunden för 
undervisningen och sedan brukar han föreslå läroboken för att förankra och 
ge ytterligare information. Vad gäller elevernas utrymme att själva söka och 
använda information för sina uppgifter uttrycker han att: 
 
[…] när de har egna uppgifter så säger jag det, det går att svara på uppgiften bara med hjälp av 
boken, men ni får använda vilket material ni vill. Därför att det är ju material… det får de välja 
själva.255 

 
Utfallet av denna frihet är vanligtvis att några elever använder läroböckerna, 
men att många tenderar att söka via Google och använda information från 
Wikipedia. Detta är ett mönster som många av lärarna i studien vittnar om. 

                                                             
255 Intervju med Henrik, 20131120, 8. 
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Henrik använder själv inget undervisningsmaterial från internet, och ger 
dessutom uttryck för att han saknar vissa färdigheter inom området. 
Samtidigt uttrycker han också viss skepsis gentemot digitalisering och 
datorers användbarhet i undervisningen när han säger att: 
 
Det är klart att en rådande trend är att folk vill att vi går mer mot en ny teknik och använda 
datorer mer. Och det är klart… där känner jag att jag ligger ganska långt efter […] Men också det 
att jag inte har sett vinsterna med det än. Som jag brukar säga, det är lätt att köpa in hårdvaran, 
köpa in datorerna till alla det är skitlätt. Ska man köpa in bra program, då blir det problem 
direkt.256 

 
Som ämnesutvecklare för historieämnet på sin skola har Anna det specifika 
uppdraget att verka för ämnets digitalisering. Hennes förhållningssätt till det 
digitala medielandskapet skiljer sig avsevärt från Henriks. Detta visar sig 
både i hur hon själv använder internetbaserade medier samt i vilken 
utsträckning eleverna självständigt tillåts söka efter information på internet: 
 
Jag hämtar mycket mer material till min undervisning från nätet. Artiklar, bilder, filmsnuttar, 
det finns på SVT Play det senaste… det är nästan för mycket ibland när man ska förbereda en 
lektion. Det förändrar också elevernas sätt. De har ju också tillgång till allt det här. Jag låter 
dem… när de ska fördjupa sig eller skriva en uppsats eller något… då får de ju ibland själva gå in 
och leta material, men inte i början på kursen. […] Men jag lägger ut länkar till dem som jag vet 
funkar. […] Jag tror att jag kanske styr mer än andra vad de får hämta.257 

 
Digitaliseringen har således inneburit förändrade villkor för Anna gällande 
val och användning av olika medier. Hon lägger också ned mycket tid på att 
hitta och erbjuda eleverna ett varierat undervisningsmaterial via internet. En 
tendens är att de lärare som själva kontinuerligt använder undervisnings-
material från internet också är mer styrande för hur eleverna får använda 
internet. En trolig förklaring är att dessa lärare har mer kunskaper om vilka 
resurser som finns att tillgå och hur resurserna kan användas. Detta stöds 
exempelvis av hur Henrik och Anna förhåller sig till internet samt av att de 
två lärare som använder digitalt käll- och arkivmaterial, varav Anna är en, 
också har varit på fortbildning för det specifika ändamålet. Mot bakgrund av 
att nästan alla elever idag har en bärbar dator som de förväntas använda är 
Pål en av flera som uttrycker behovet av fortbildning:  
 
Jag hittar vad jag vill i biblioteket. Och jag hittar vad jag vill i referensmaterialet som alltid har 
funnits. Men att hitta de bra sidorna på nätet, alltså det här… det är ju packat och klart… det är 
jag dålig på. Jag har inga problem att hitta material, men jag är också säker på att jag skulle 
kunna hitta bättre material. Det är jag för dåligt bevandrad för. […] Jag tror att jag behöver 
någon form av fortbildning.258 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att digitaliseringen av skolan ställer 
lärarna inför många utmaningar. Det omfattande utbudet av potentiellt 
undervisningsmaterial som erbjuds ställer höga krav på den enskilde 
lärarens prioriteringar och förmåga att navigera i det digitala medie-
landskapet. Dessutom ger lärarna uttryck för att valet av medier i allt större 

                                                             
256 Intervju med Henrik, 20140505, 10–11. 
257 Intervju med Anna, 20131204, 10–1 1. 
258 Intervju med Pål 20131127, 6–7. 
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utsträckning tenderar att vara den enskilde lärarens ansvarsområde. I linje 
med det visar studien på stor individuell variation för vilka medier som 
lärarna använder i sin undervisning. Detta sammanfattas av Pål som 
uttrycker att:  
 
[…] vi [historielärare] träffas ju väldigt sällan och diskuterar ämnet och drar upp linjer plus att 
vi har ju inget konsekvent undervisningsmaterial som på något sätt, åtminstone till vissa delar, 
är gemensamt. Utan det är ju i princip upp till varje lärare att utforma… och jag är tveksam till 
att det gynnar kvaliteten. Jag tror att vi är otroligt spretiga. Så om det blir bra eller dåligt är helt 
och hållet upp till den enskilde läraren… så jag tror vi är på väg mot en väldigt stor olikhet i 
kvalitet… hur man nu mäter det?259 

6.7.2 Wikipedia – när eleven själv får välja 
Enligt tabellen över lärarnas medierepertoarer framgår det att alla elva 
lärarna använder Wikipedia. Det ska inte förstås som att alla lärarna 
kontinuerligt använder Wikipedia.  Wikipedia används framför allt när 
eleverna själva söker information. Det är alltså eleverna som för in 
Wikipedia i historieundervisningen, inte lärarna. De tvingas däremot att 
förhålla sig till mediets kvaliteter och användbarhet. Även om lärarnas 
uppfattningar om mediets kvaliteter till viss del skiljer sig åt är den generella 
bilden att Wikipedia i många avseenden är ett problematiskt medium att 
använda i historieundervisningen.  
 
Jenny ser generellt mycket positivt på digitaliseringen och betraktar allt 
potentiellt undervisningsmaterial på internet som en stor tillgång. Hon 
uttrycker dock att: 
 
[…] jag är ju inte på samma ställen som eleverna för de går ju oftast på samma. De googlar sig 
fram till information. Och så går de på Wikipedia, fortfarande… trots att man har jobbat med 
källkritik… och allt.260 

 
I likhet med många andra lärare menar Jenny att eleverna förstår 
problematiken kring Google och Wikipedia. Hon betonar att hon tar upp 
detta i relation till undervisning om källkritik:  
 
Vi brukar prata om Google som verktyg och vad det finns för fördelar och brister med det. Och 
de är fullt ut… de har full koll på det där. Det snackas om att man kan köpa sig tidigare i kön 
och… det bygger på sökmönster och allting, men ändå… det var första tre källorna. Det ska vara 
enkelt. Många är medvetna om det. Det är bara att de är vana att göra så.261  

 
Liksom Jenny menar Liv, Åsa och Kerstin att eleverna är medvetna om 
problemen med att använda Google som enda sökväg, och att informationen 
kan vara problematisk ur källkritiskt hänseende. De uppfattar framför allt att 
eleverna använder Google och väljer Wikipedia eftersom det är ett enkelt 
och snabbt sätt att få information.  
 

                                                             
259 Intervju med Pål, 20131127, 10–11. 
260 Intervju med Jenny, 20131115, 5. 
261 Intervju med Jenny, 20131115, 8. 
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Till skillnad från många andra lärare ger Robert uttryck för att han aktivt och 
medvetet hänvisar eleverna till att använda Wikipedia i undervisningen, och 
då oftast i kombination med andra medier. Syftet är att eleverna ska bli 
medvetna om hur ett visst fenomen framställs i olika medier. Skildringen är 
sålunda inte bara en fråga om sant och falskt utan handlar lika mycket om 
hur fenomenet framställs och presenteras. Exempelvis kan det röra sig om 
att eleverna får jämföra hur olika medier som exempelvis spelfilm, lärobok 
och Wikipedia skildrar ett och samma fenomen.  
 
Åsas användningssätt skiljer sig från Roberts, men hon fokuserar också på 
hur historia förmedlas via mediet. Hennes uppfattning är att framställningen 
i Wikipedia många gånger är svår att förstå för eleverna. Hon säger att: 
 
Det var en elev som höll på med en historiebruksuppgift nu och så skulle hon analysera någon… 
valfri film eller musiktext eller så och då hade hon valt die Mauer, Ebba Grön… och så gick hon 
in på Wikipedia och det var en jättelång förklaring och det var nationalism och… där var det 
som att… vi hittar en förklaring… någon annanstans.262 

 
Anna, som i stor utsträckning rekommenderar och styr vilket undervisnings-
material eleverna använder på internet, ger uttryck för samma problematik 
som Åsa. Problemet är inte att informationen inte är korrekt. Problemet är 
enligt henne den informationstunga och ostrukturerade framställningen: 
 
Jag tycker att Wikipedia kan verka bra i ett första sökläge. Att kolla upp, vad var det här? 
Kanske en definition eller, men det har vi också tittat på… och de [eleverna] har kommit fram 
till att det inte är jättelätt att förstå av Wikipedia. Det är nästan som Digilär… massa, massa 
fakta, man får inget sammanhang. Så vill man förstå vad korstågen var och går in och tittar på 
Wikipedia så fattar man faktiskt inte det.263 

 
Henrik, som i motsats till Anna ger eleverna stort utrymme att själva välja 
undervisningsmaterial från internet, kommenterar inte Wikipedias 
framställning som sådan. För honom spelar det ingen roll huruvida eleverna 
använder läroboken eller Wikipedia. Däremot tenderar bruket av Wikipedia 
att resultera i ett oreflekterat förhållningssätt till historia, och hans motiv att 
låta eleverna använda mediet är till övervägande del pragmatiskt: 
 
Ja, alltså jag har inget emot den för jag menar… för om de läser bakgrunden på Wikipedia eller i 
en bok är ju sak samma för min del. Däremot, det jag kan konstatera är ju att många elever gör 
ett halvtaffligt jobb på det där för man ser vilka som har använt Wikipedia för de lägger ofta upp 
sin rapport på samma sätt. Man kan se rubrikerna från Wikipedia i princip för de tänker inte 
själva utan de använder gärna upplägget, men det är ju också ett sätt för mig att lära hur de har 
lärt sig. För de som inte gör det har ju tänkt ett snäpp till och då har jag ju mer att gå på. 
Samtidigt finns det en relativt enkel lösning för dem som kanske inte är så inspirerade så är det 
ju ändå ett stöd för dem att göra åtminstone ett hyggligt resultat.264 

 
Även Pål menar att Wikipedia tenderar att resultera i ett onyanserat och 
oreflekterat förhållningssätt till historia. Samtidigt ger han uttryck för att 
den uppfattningen delvis kan bero på att mediet vanligtvis används när 

                                                             
262 Intervju med Åsa, 20140331, 7. 
263 Intervju med Anna, 20131204, 11. 
264 Intervju med Henrik, 20131120, 3. 
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eleverna fritt och självständigt får söka information. Till skillnad från Henrik 
menar Pål dock att det är en avgörande skillnad mellan hur läroboken, i det 
här fallet Alla tiders historia Maxi, och Wikipedia förmedlar historia. När 
jag frågar om elevernas kunskaper om historia påverkas av det material de 
arbetar med svarar han att: 
 
[…] elever som söker historisk information själva, till övervägande del… hamnar på Wikipedia. 
Och jag tycker Wikipedia är bra, men det blir ingen problematisering av det man ska undersöka 
eller ska ta reda på… utan det är ju så genialt upplagt också… där får man [eleverna] ju som en 
liten ingress som sammanfattar i rätt så korta ordalag… och många gånger berör det som 
eleverna är ute efter. Och så är det bra. [Eleverna nöjer sig med den informationen som 
underlag] Om man ska översätta det till ett generellt svar på den där frågan så… tycker jag att 
det finns en, den här lättillgängligheten och osorterade… att det blir en betydligt ytligare 
kunskap. Om man då tänker sig den här läroboken vi har, som jag numer inte känner är något 
bra, men den tvingar ju dem… antingen ger de upp, eller så tvingas de fundera… vad är det här… 
de frågeställningarna riskerar ju om man i stor utsträckning får… inhämta själv, så det är ju inga 
problem att hitta den lätta vägen som inte ifrågasätter eller får dem att tänka till.265 

 
Utifrån lärarnas utsagor framträder sålunda bilden av Wikipedia som det 
dominerande mediet när eleverna själva söker information, och orsaken till 
att eleverna använder mediet är att de snabbt och enkelt vill ha 
information.266 Samtidigt betonar lärarna flera problematiska aspekter med 
Wikipedia som historieförmedlande medium. En kritik är att eleverna inte 
förstår innehållet i artiklarna eftersom de ofta är ostrukturerade och 
informationstyngda. En annan kritik menar att artiklarna erbjuder en alltför 
översiktlig och förenklad bild, vilket i sin tur leder till en ytlig kunskap och 
förståelse för historia. De kritiska anmärkningarna skiljer sig förvisso åt, 
men gemensamt är att Wikipedia uppfattas som ett problematiskt medium 
att använda i historieundervisningen. 

6.7.3 Nationalencyklopedin – lärarnas alternativ till 
Wikipedia 
Fem lärare använder Nationalencyklopedin i undervisningen, och samtliga 
använder den internetbaserade varianten. Utifrån lärarnas sätt att använda 
Nationalencyklopedin menar jag att mediet närmast är att betrakta som 
lärarnas alternativ till Wikipedia. Lärarna betonar dess roll som uppslags-
verk och menar att den många gånger är mer kortfattad och tydligare än 
Wikipedia. Jenny är den som mest ingående beskriver hur hon arbetar med 
Nationalencyklopedin. Hon försöker aktivt få eleverna att använda 
Nationalencyklopedin istället för Wikipedia. Hon gör övningar med eleverna 
där de jämför sökningar mellan de två medierna och Jenny menar att 
eleverna, till Nationalencyklopedins fördel, uppfattar skillnaden på de två 
medierna. Trots det fortsätter eleverna att använda Wikipedia: 
 
Och ändå ser jag över deras axel att de ändå gör wikipediasökningar, trots att de har med… allt 
med betyg och… att göra. Att det inte är där du ska gå först. Och de är jätteduktiga när de 

                                                             
265 Intervju med Pål, 20131127, 8. 
266 Detta stöds också av Cathrin Backman Löfgren, Att digitalisera det förflutna: En studie av gymnasie-

elevers historiska tänkande, 147. 
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diskuterar, så det är konstigt att de ändå går tillbaka till Wikipedia och sitter och söker 
information på den sidan. Jag tycker att det är otroligt märkligt.267 

 
Jenny beskrivning stämmer väl överens med den bild som ges av de andra 
lärarna. Eleverna tenderar att i stor utsträckning använda Wikipedia. 
Sålunda kan Nationalencyklopedins roll i undervisningen sägas vara perifer 
i jämförelse med Wikipedias. Detta visar på den självklara roll som 
Wikipedia verkar ha fått för ungdomars förhållningssätt till information. 

6.7.4 Landguiden – strukturerad information om enskilda 
länder 
Landguiden268 är ytterligare ett medium som åtminstone delvis kan 
beskrivas som ett uppslagsverk. Det är bara David som använder 
Landguiden och fördelen med mediet är att det tydligt går att följa den 
historiska utvecklingen och se förändringsprocesser land för land. Han 
använder Landguiden främst som ett informativt medium i samband med 
undervisning om kolonialism och imperialism. Genom att mediet täcker 
såväl det historiska perspektivet som den samtida situationen i de olika 
länderna kan eleverna följa den historiska utvecklingen och göra kopplingar 
mellan nu och då. David kommenterar inte närmare hur eleverna uppfattar 
och förstår historia utifrån mediet. Jag menar att David, som i stort ger 
uttryck för ett kontinuerligt läroboksbruk, använder mediet för att ge 
information över områden som läroboken inte täcker. 

6.7.5 Levande historia – historieämnets värdebaserade 
aspekter 
Jag tycker inte att jag jobbar så mycket med Digilär vad gäller de här fördjupade perspektiven. 
Då tycker jag att Forum för levande historia är mycket, mycket bättre, för där har de ju 
värderingsövningar och mer utformade övningar som man kan göra. Sen finns det en del 
faktatexter där också som man kan använda.269 

 
I citatet ovan är begreppet värderingsövningar ett nyckelbegrepp som visar 
varför Åsa använder Levande historias undervisningsmaterial.270 Såväl hon 

                                                             
267 Intervju med Jenny, 20140407, 4. 
268 Bakom landguiden.se står utrikespolitiska institutet. På hemsidan framgår att ”Landguiden skapades 
2002 och är en vidareutveckling av Utrikespolitiska institutets klassiska skriftserie Länder i fickformat som 
används mycket av skolor, företag och organisationer. Databasen är ett mellanting mellan en nyhetstjänst och 
ett uppslagsverk. Betoningen läggs på att skildra den grundläggande utvecklingen i ett land.”, 
(http://www.landguiden.se/Om-Landguiden), hämtad 2015-11-26. 
269 Intervju med Åsa, 20131126, 4–5. 
270 Det är totalt tre lärare som uttrycker att de använder Levande historia, men då Liv endast i korthet 

nämner mediet betraktar jag det inte som centralt i hennes mediebruk. Framställningen baseras därför på på 

Åsas och Jennys förhållningssätt. I klargörande syfte vill jag göra några korta anmärkningar kring namnet på 

mediet, vem som ligger bakom mediet, samt den kategoriseringsproblematik som följer med mediet. Jag har 

valt att benämna mediet Levande historia, men lärarna använder såväl den formuleringen som Forum för 

levande historia samt bara Forum. Enligt (http://www.levandehistoria.se/om-oss), hämtad 2015-11-26, 

framgår att Forum för levande historia är en myndighet som sorterar under kulturdepartementet och att 

uppdraget består i att, med utgångspunkt i Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänsklig-

heten, främja arbetet med demokrati, tolerans och alla människors lika värde. I undervisningen använder 

lärarna Levande historias internetbaserade material. Därför har jag utifrån tidigare nämnda motiv lyft in 

mediet bland andra internetbaserade medier, väl medveten om att Forum för levande historia också har 

pappersbundet material i bokform, informationshäften samt DVD-filmer. Det innebär samtidigt att Levande 

http://www.landguiden.se/Om-Landguiden
http://www.levandehistoria.se/om-oss
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som Jenny motiverar mediets användbarhet utifrån att det accentuerar och 
stödjer de områden som de betraktar som centrala för historieämnet. Utifrån 
fokus på teman som mänskliga rättigheter, tolerans och värdegrund stödjer 
mediet en undervisning som syftar till att lyfta fram de etiska och värde-
baserade aspekterna av historieämnet. Åsa använder Levande historia vid 
undervisning om slaveri, folkmord och konflikten i forna Jugoslavien. Jenny 
använder också Levande historia i samband med undervisning om 
konflikten i forna Jugoslavien, och därtill vid undervisning om förintelsen 
och kommunistiska regimer.  
 
Levande historias specifika tematik uppfattas beröra eleverna på ett 
känslomässigt plan. Jenny, som har deltagit i fortbildning kring användning 
av mediet, betonar att undervisningsmaterialet ofta lyfter fram vanliga 
människor och hur deras liv påverkas av övergripande samhälleliga 
processer. På så vis lyckas mediet skildra historien på ett för eleverna 
levandegörande sätt. Både Jenny och Åsa använder som nämnts Levande 
historias undervisningsmaterial om konflikten i forna Jugoslavien. Åsa lyfter 
särskilt fram undervisningsmaterialet om historiebruk som är kopplat till det 
området. Ett nyhetsinslag som visade på såväl historiebruk som olika 
perspektiv på konflikten gjorde enligt henne ett starkt intryck på eleverna: 
 
Och då är det ju bland annat Ratko Mladic… tror jag. Han håller ett tal, precis innan belägringen 
av Srebrenica där han uttalat går in… ”Nu står vi här när vi firar sorgetiden av när turkarna 
invaderade, nu ska vi hämnas på turkarna.” Ungefär så. Och då var det så här… ”Shit! Va fan, 
var sändes det här… det är ju inte klokt” [uttryckt av eleverna]. Det blev som mer påtagligt för 
dem.271  

 
Åsa och Jenny är generellt mycket positiva till Levande historia. Förutom att 
mediet fokuserar på de etiska och värdebaserade aspekterna av historie-
ämnet, vilka de själva uppfattar som centrala för ämnets syfte, betonar de 
variationen av informativa texter, dokumentärt filmmaterial och olika 
undervisningsanpassade övningar.  

6.7.6 Digitalt käll- och arkivmaterial – närkontakt med 
historien 
Det är framförallt två lärare, Anna och Åsa, som använder källmaterial från 
olika digitala arkiv.272 Detta kan förmodligen förklaras med att det är just de 
två som också har deltagit i fortbildning om digitalt källmaterial i historie-
undervisningen. Såväl Anna som Åsa försöker kontinuerligt integrera käll-
material i undervisningen och samtidigt kombinera det med andra medier. 
Sålunda använder de mediet på liknande sätt. 
 

                                                                                                                                               
historia inte är ett enhetligt medium på samma sätt som t ex skönlitteratur eller spelfilm. Utifrån lärarnas 

förhållningssätt till Levande historia som en specifik kanal med unik tematik har jag dock valt att kategori-

sera Levande historia som ett eget medium. 
271 Intervju med Åsa, 20131126, 12. 
272 Ulrika, som gör sitt första år som historielärare, beskriver att hon börjat söka undervisningsmaterial via 

olika museers digitala arkiv, men att hon ännu inte använt det i någon större utsträckning. Hon är inte heller 

speciellt utförlig kring det använda undervisningsmaterialets kvaliteter. Därför baserar jag framställningen på 

Åsas och Annas förhållningssätt. 
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I ett undervisningsmoment om svensk historia under 1800- och 1900-talet 
har Anna exempelvis använt hemsidan Folk i rörelse.273 Anna betonar att det 
är hennes uppgift som lärare att visa vad för slags material eleverna kan 
använda på internet och hur de kan använda det. Om eleverna får söka fritt 
googlar de och använder Wikipedia. Folk i rörelse har bland annat använts 
för att låta eleverna förstå det dåtida samhället utifrån olika folkrörelse-
affischer. Vad gäller källmaterialets tillgänglighet via hemsidan uttrycker 
Anna att: 
 
[…] det var lätt att hitta det jag ville ha för jag var ju ute efter just de här affischerna. Och att de 
[eleverna] skulle se hur man använde symboler och slagord och… färger. Och sen var det väl inte 
så lätt att hitta på sidan, men då fick de ju länkar av mig så… det hade jag ju förberett.274 

 
Även Åsa använder källmaterial från Folk i rörelse. Eleverna har: 
 
[…] fått titta på kvinnlig rösträtt och… kvinnorörelsens texter och… för de [som arbetar med 
arkivet] har ju lagt ut olika skrifter och brev och… pamfletter och så… och frågor till. Hur var det 
för kvinnorna… så att den [Folk i rörelse] är väldigt användbar utifrån det perspektivet.275  

 
Ett annat digitalt arkiv som Åsa använder är brittiska The National 
Archives.276 Arkivet erbjuder digitaliserat källmaterial som täcker många 
områden inom brittisk historia. Åsa har bland annat använt domstols-
protokoll från 1800-talets Västindien i samband med undervisning om 
kolonialism och rasism. Åsa beskriver att källmaterialet på ett tydligt sätt 
illustrerar den dåtida synen på slavarna och att eleverna dessutom kommer i 
närkontakt med historien när de får läsa vad slavarna hette, vad de var 
åtalade för och vad de fick för straff. Genom att materialet synliggör enskilda 
livsöden levandegörs historien. Ur det perspektivet menar Åsa att 
källmaterialet har kvaliteter som kompletterar användningen av såväl 
läroböcker som spelfilmer vid undervisning om kolonialism och rasism.  

6.7.7 Sammanfattande diskussion 
Föreliggande studie visar på stor variation mellan lärarnas sätt att använda 
det digitala medielandskapets resurser. För några lärare innebär 
digitaliseringen framförallt att eleverna får använda fritt vald information, 
företrädesvis från Wikipedia, medan digitaliseringen för andra lärare 
innebär att de använder medier som exempelvis Levande historia och 
digitalt arkivmaterial i mer specifika syften. Utifrån det faktum att Wikipedia 
används i alla lärares klassrum, men att digitalt käll- och arkivmaterial och 

                                                             
273 (http://www.folkirorelse.se/Om-Folk-i-rorelse), hämtad 2015-11-26. Ansvarig utgivare är Folkrörelsernas 

arkivförbund och på hemsidan framgår att: ”Folk i rörelse är en webbplats där vi samlat arkivdokument från 

Sveriges föreningsarkiv. Urvalet är gjort med tanke på gymnasieskolan, men är givetvis öppet att använda för 

såväl allmänt intresserade som studiecirklar och lärandemiljöer.”   
274 Intervju med Anna, 20140409, 4. 
275 Intervju med Åsa, 20140331, 9. 
276 (http://www.nationalarchives.gov.uk/), hämtad 2015-11-26. På hemsidan framgår att: “The National 
Archives is the official archive and publisher for the UK government, and for England and Wales.  We are the 
guardians of some of our most iconic national documents, dating back over 1,000 years. Our 21st-century role 
is to collect and secure the future of the government record, both digital and physical, to preserve it for 
generations to come, and to make it as accessible and available as possible […] The National Archives is an 
executive agency of the Ministry of Justice and a government department in its own right.” 
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Levande historia endast används av ett fåtal lärare skulle det digitala 
medielandskapet i mångt och mycket kunna betraktas som en outnyttjad 
resurs. Särskilt eftersom både digitalt käll- och arkivmaterial samt Levande 
historia tillskrivs kvaliteter som motiverar deras användbarhet genom att de 
anses bidra till en historieundervisning som utvecklar elevernas förståelse 
för centrala ämnesområden som källkritik och källhantering, historiebruk, 
historisk empati samt ämnets etiska aspekter. 
 
Ovanstående resonemang stöds också av de slutsatser Roy Rosenzweig drar 
utifrån sina studier av såväl digitalt arkivmaterial i historieundervisningen 
som av Wikipedia. Han anser förvisso att Wikipedia rent faktamässigt är ett 
trovärdigt uppslagsverk, men att texterna många gånger är svåra att förstå 
eftersom de saknar en tydlig förklarande struktur.277 Precis den 
problematiken vittnar lärarna i studien om. Vidare betonar Rosenzweig att 
digitaliseringen har ökat tillgängligheten till undervisningsmaterial i form av 
primärkällor och därmed möjliggjort undervisningsmetoder som främjar 
utvecklingen av ett historiskt tänkande.278 Det räcker dock inte med tillgång 
till digitala arkiv. Det behövs också praktiknära och ämnesrelaterad 
fortbildning för att lärarna, som många gånger själva är noviser i arkiven, 
ska få verktyg att använda dem.279 I sammanhanget är det återigen värt att 
notera att de två lärare i studien som använder digitalt källmaterial, Anna 
och Åsa, också har deltagit i fortbildning för ändamålet. 
 
Lärarna ger tydligt uttryck för att Wikipedia inte utvecklar elevernas 
historiska tänkande och historieförståelse på samma sätt som exempelvis det 
digitaliserade källmaterialet eller Levande historias material. På så vis 
skiljer sig dessa mediers meningserbjudanden åt. Samtidigt bör ett mediums 
meningserbjudande även förstås utifrån vilka undervisningsmetoder mediet 
inbjuder till, samt hur mediet används. Ur det perspektivet används 
Wikipedia företrädesvis av eleverna utifrån att mediet erbjuder lättillgänglig 
och översiktlig information medan det digitaliserade arkivmaterialet och 
Levande historia används av lärare i planerade undervisningsmoment där 
mediet fyller en specifik funktion. Beträffande Levande historia är det 
samtidigt komplicerat att betrakta meningserbjudandet som avhängigt detta 
enskilda mediums specifika berättarspråk, eftersom mediet till skillnad från 
exempelvis spelfilm och skönlitteratur utgör en kombination av flera olika 
visuella och textbaserade medier. Därför menar jag att för Levande historia 
bör det övergripande meningserbjudandet förstås utifrån att mediet 
behandlar en gemensam tematik där etik och värdefrågor fokuseras.  

                                                             
277 Rosenzweig, Clio Wired: The Future of the Past in the Digital Age, 59–64. 
278 Från svensk forskningshorisont menar också Cathrin Backman Löfgren att digitala arkiv med fördel kan 

användas för att utveckla ett historiskt tänkande hos eleverna. Se Cathrin Backman Löfgren, Att digitalisera 

det förflutna: En studie av gymnasieelevers historiska tänkande, 151–159. 
279 Rosenzweig, Clio Wired: The Future of the Past in the Digital Age, 97–108. 
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6.8 Genomgångar – lärarna strukturerar undervisningen 
och formar ämnet 
Om man nu ser en genomgång som ett material så tycker jag att det är viktigast. Sedan kan jag 
inte peka ut något annat material som är oumbärligt. Sedan tror jag också att det har att göra 
med att jag kan mitt ämne så pass bra. Åtminstone för gymnasienivå.280 

 
I likhet med flera av de andra lärarna menar Pål att genomgångar har en 
central betydelse för att både strukturera undervisningen och forma ämnet. 
Samtidigt öppnar han upp för det problematiska i att betrakta en genomgång 
som ett undervisningsmaterial, och visst går det att ifrågasätta huruvida 
genomgångar verkligen bör definieras som ett undervisningsmaterial eller 
som en medietyp. Jag menar att genomgångar inte går att definiera som ett 
medium på samma sätt som exempelvis skönlitteratur eller läroböcker, men 
influerad av hur Tomas Englund definierar lärares tal som en form av text 
har jag valt att skriva fram genomgångar som en egen medietyp.281  
 
I citatet ovan framgår att Pål betraktar genomgångar som det viktigaste 
materialet i historieundervisningen. Samtidigt beskriver han att han alltid 
har försökt hitta andra undervisningsformer eftersom katederundervisning, 
enligt honom, ofta har kritiserats och betraktats som en sämre form av 
undervisning. Att Pål ändå betonar genomgångarnas centrala betydelse bör 
förstås utifrån att han, såväl som de andra lärarna, använder dem för att 
strukturera och hålla ihop ett perspektivrikt ämne. Samtidigt visar studien 
att genomgångarna används för att forma ämnet utifrån vad lärarna själva 
uppfattar som centralt. Hur lärarna använder genomgångarna är därmed 
avhängigt hur de förhåller sig till historieämnet. För att belysa detta 
redovisas tre olika sätt att använda genomgångar på.  

6.8.1 Fokus på kronologisk struktur och historisk 
utveckling 
För Henrik utgör genomgångarna ett centralt och kontinuerligt inslag i 
undervisningen. De används för att erbjuda eleverna en kronologisk struktur 
som syftar till att hjälpa dem att förstå historiska förändringsprocesser i 
termer av orsak och verkan. Han uppfattar sitt mediebruk generellt som 
ganska traditionellt, och genomgångar utgör ett klart dominerande inslag i 
undervisningen. Enligt Henrik är genomgångarna omtyckta och efterfrågade 
av eleverna på de studieförberedande programmen, och om eleverna fick 
bestämma menar han att undervisningen enbart skulle bestå av 
genomgångar. Genomgångarna används i ett kronologiskt undervisnings-
upplägg och utgör ett kontinuerligt inslag som finns med: 
 
[...] hela vägen för att jag uppfattar att Historia 1 och Historia A handlar om att du ska ta dig 
från… ja hela vägen. Åtminstone förut, men nu… den nya kursen är ju lite annorlunda. Men om 
man tittar på erfarenheten så skulle jag ju egentligen gå igenom allting hela vägen och eftersom 
jag då har den här tanken att historia beror på utveckling så blir det ju naturligt att man liksom 
följer med utvecklingen. Att reformationen leder till ifrågasättande och att boktryckarkonsten 
gör det lättare att få ut det och att det i sin tur skapar en vetenskaplig revolution som gör att vi 

                                                             
280 Intervju med Pål, 20131127, 4. 
281 Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, 127. 



 

111 

börjar ifrågasätta allting och det i sin tur skapar synen på olika styrelsesätt vilket leder till 
franska revolutionen [och så vidare].282 

6.8.2 Fokus på metodfrågor 
Till skillnad från Henrik använder Robert genomgångarna i större 
utsträckning för att presentera och demonstrera olika verktyg som eleverna 
ska använda för att analysera olika aspekter av historieämnet. Han säger att: 
 
[…] en föreläsning ska generera någonting mer än bara det historiska sammanhanget eller den 
historiska kontexten. Det är en metod eller… ja… som man kan använda i andra sammanhang, 
oavsett. Så någonstans där är målet med mina föreläsningar.283 

 
Jämte typologier och modeller för olika former av historiebruk och källkritik 
lyfter Robert fram olika verktyg för exempelvis orsaks- och konsekvens-
analys samt maktanalys. Mer beskrivande samhällsskildringar kan förvisso 
också förekomma, men det är inte speciellt vanligt. Han exemplifierar med 
en genomgång om samhället i Östtyskland under kalla kriget som framför 
allt var beskrivande och samhällsskildrande. Syftet med genomgången var 
dock huvudsakligen att kontextualisera spelfilmen De andras liv, vilken i sin 
tur utgjorde en introduktion till ett undervisningsmoment kring temat 
historiebruk.  

6.8.3 Fokus på det engagerande berättandet 
Även för Kerstin och Jenny har genomgångarna en strukturerande funktion. 
Denna syftar till att hålla ihop ett ämne som ska täcka många perspektiv, 
men till skillnad från såväl Henrik som Robert betonar de vikten av ett 
personligt och engagerande berättande. Kerstin säger att: 
 
Det fastnar allra bäst när det blir på riktigt när jag berättar hur rädda vi var för atombomben 
när jag var liten och hur det var att i telefonkatalogen att… när atombomben kommer ska ni… 
det var sådana här skyddsgrejer. Och jag berättar när mina svärföräldrar gick ner i 
potatiskällaren och lade ner ficklampor och filtar och var beredda så där.284 

 
Hon menar att genom det engagerande berättandet blir historien gripbar för 
eleverna och att det dessutom är just dessa engagerande berättelser som 
eleverna kommer ihåg från hennes undervisning. Utifrån liknande motiv 
som Kerstin betonar även Jenny vikten av intresse- och empatiskapande 
berättelser: 
 
Som berättare, det vet jag ju själv i och med att jag har svenska också, de gånger man har 
högläsning eller berättar någonting. Det fångar någonting. Det växer aldrig bort, så berättande 
är fantastiskt […] [och] just berättelsen väcker en massa saker hos eleverna. Väcker intresse, 
nyfikenhet, empati och allt vad man är ute efter.285 

                                                             
282 Intervju med Henrik, 20140505, 2. 
283 Intervju med Robert, 20140515, 2. 
284 Intervju med Kerstin, 20131210, 4. 
285 Intervju med Jenny, 20131115, 6–7.  
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6.8.4 Det digitala medielandskapets betydelse för 
genomgångarna 
Det framgår tydligt att de flesta lärarna stödjer sina genomgångar med hjälp 
av PowerPoint. Presentationerna utgör en grundläggande struktur för olika 
moment och läggs ut på olika lärplattformar. Många betonar också att 
digitaliseringen har inneburit att visuella medier som bilder och kortare 
dokumentärt material används allt mer i genomgångarna. David beskriver 
att i hans PowerPoints: 
 
[…] har jag text… bilder… och en del av bilderna har jag tagit från Digilär. Det finns kartor… 
som jag också tagit från Digilär… man kan se gränser… bädda in videosnuttar… oftast från 
Youtube då… om man vill visa ett visst fenomen.286  

 
Likt David arbetar många av lärarna in olika visuella medier i sina 
presentationer för att tydligare illustrera och åskådliggöra det de berättar. 
Sålunda är lärarnas muntliga berättande inte ett medium som är skilt från 
andra medier. Såväl bilder som kartor och kortare dokumentärfilmer 
kompletterar och stödjer lärarens berättande. I det avseendet använder 
lärarna det digitala medielandskapet för att erbjuda mer variationsrika 
genomgångar, vilket innebär att genomgångarna närmast kan beskrivas som 
ett slags multimediala konglomerat.  

6.8.5 Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis menar jag att genomgångar har en central roll i lärarnas 
mediebruk. Det är under genomgångarna som lärarna orkestrerar under-
visningen genom att strukturera, förklara och betona olika ämnesområden. 
Genomgångarna bör sålunda betraktas som en kanal där respektive lärare 
själv tillåts forma ämnet i stor utsträckning. Huruvida lärarna fokuserar på 
kronologisk struktur, metodfrågor, eller ett engagerande berättande borde 
sålunda avspegla sig i elevernas uppfattningar och förståelse för historia. 
Utifrån den variation som föreligger är det därför rimligt att betrakta 
genomgångarnas meningserbjudande som avhängigt hur respektive lärare 
använder dem. 
 
Ser man till tidigare forskning menar Ammert att ett troligt motiv till 
genomgångarnas framträdande roll i undervisningen är att lärare försöker 
hålla samman ett komplext ämne genom att förklara, reflektera och 
diskutera tillsammans med eleverna.287 I enlighet med Ammerts förklaring 
ger också lärarna i studien uttryck för att genomgångarna används för att 
strukturera ett perspektivrikt ämne. Samtidigt kompletterar föreliggande 
studie hans resonemang genom att visa hur lärarna i genomgångarna själva 
formar ämnet.  

6.9 Sammanfattning – olika medier är bra på olika saker 
Föreliggande studie visar alltså att lärares val och användning av olika 
medier inte främst handlar om att de vill skapa variation i undervisningen 

                                                             
286 Intervju med David, 20131211, 4. 
287 Ammert, Historia som kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med historia, 53. 



 

113 

för själva variationen skull. Lärarna använder sig av ett varierat mediebruk 
för att de kort sagt menar att olika medier är bra på olika saker. I det 
avseendet ges olika medier, som exempelvis läroböcker, skönlitteratur, 
dataspel och Levande historia, skilda användningsområden. Lärarnas upp-
fattningar om olika mediers användbarhet utgår därmed från hur de anser 
att medierna stödjer historieämnets olika områden. Samtidigt menar lärarna 
att användbarheten i hög grad är beroende av hur eleverna kan använda och 
tillgodogöra sig undervisningen utifrån de olika medierna. Varje enskilt 
mediums användbarhet i undervisningen är enligt lärarna sålunda avhängigt 
såväl hur mediet förmedlar historia som hur mediet stöder olika 
ämnesområden, samt hur eleverna kan använda och tillgodogöra sig under-
visningen utifrån det. 
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7. Historielärares medieringsstrategier 
och mediers meningserbjudanden – 
avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel lyfter jag först fram studiens centrala empiriska 
resultat. Därefter fokuserar jag på två områden som jag bedömer som 
särskilt viktiga för förståelsen av historielärares användning av olika medier i 
undervisningen. För det första använder jag begreppet medieringsstrategier 
för att synliggöra och förklara den variation som föreligger mellan lärares val 
och användning av olika medier i undervisningen. För det andra diskuterar 
jag mediers olika meningserbjudanden och utgår då från lärarnas sätt att 
resonera kring detta. Med dessa båda områden som utgångspunkt diskuterar 
jag sedan dels vilka medier som bör ingå i en historielärares medierepertoar, 
dels vilken medieringskompetens en historielärare idag kan sägas behöva. 
Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning samt hur jag ser på 
studiens direkta användbarhet i undervisningspraktiken.  

7.1 Historieundervisning i en medierik miljö 
Studien visar först och främst att historieundervisning på gymnasiet 
tenderar att bedrivas i en medierik miljö. Utifrån den kategorisering som 
används ger lärarna uttryck för att sammanlagt arton olika typer av medier 
används.288 Studien kompletterar och nyanserar därmed den bild som ges av 
tidigare forskning där historieundervisning beskrivs som en till stora delar 
läroboksstyrd verksamhet. Men trots att lärarna många gånger är kritiska till 
hur historia förmedlas i läroböcker, vilket är ett av skälen till att de använder 
andra medier, ger de ändå uttryck för att läroboken är det kontinuerligt mest 
använda mediet i undervisningen. Läroboken har således fortfarande en 
relativt framträdande position även om många av lärarna samtidigt uttrycker 
att dess betydelse för undervisningen har minskat.  
 
För att täcka den mångfald av perspektiv och områden som historieämnet 
idag rymmer ger lärarna uttryck för behovet av ett varierat mediebruk. En 
mängd medier med, som lärarna upplever det, skilda kvaliteter används 
därför för att stödja elevernas lärande och förståelse av ämnets olika 
områden. I det avseendet stämmer studiens resultat överens med tidigare 
forskning som betonar olika mediers lärandefrämjande och intresse-
skapande kvaliteter som det viktigaste motivet till lärares val och an-
vändning av dem.289 I linje med det motivet väljer lärarna också bort medier 
som de egentligen skulle vilja använda eftersom de anser att eleverna inte 
kan tillgodogöra sig undervisningen utifrån dem. Användbarheten hos 
medier med ett mer avancerat språkbruk, som exempelvis historisk fack-
litteratur och till viss del även läroböcker, försvåras nämligen av att de enligt 
lärarna är alltför krävande för många av dagens elever. Flertalet av lärarna i 

                                                             
288 För en översikt av de medier som lärarna beskriver att de använder, se tabell 1, avsnitt 5.4. 
289 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen: Grundskollärares val, användning och bedömning av 

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, 11. 
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studien ger uttryck för en läsrelaterad problematik, där de hävdar att 
elevernas begrepps- och läsförståelse succesivt har försämrats under den tid 
som de har arbetat som lärare. Detta påverkar i hög grad medie-
användningen. 
 
Studien visar också att vilka olika slags medier som lärarna använder och 
hur de använder dem generellt är avhängigt den enskilde läraren. Detta bör, 
åtminstone delvis, förstås utifrån att majoriteten av lärarna i studien 
beskriver att det strukturerade ämnessamarbetet ges litet utrymme. Det är 
endast två av lärarna som beskriver ett mer omfattande och strukturerat 
ämnessamarbete. Valet av medier är alltså i stor utsträckning den enskilde 
lärarens ansvarsområde, vilket förmodligen är en bidragande orsak till den 
stora individuella variationen mellan lärarnas medierepertoarer. För även 
om lärarna sammanlagt använder arton olika typer av medier i under-
visningen, spänner de enskilda lärarnas medierepertoarer från sex till tretton 
olika typer av medier. 

7.2 Historielärares medieringsstrategier 
För att beskriva och förstå den variation som studien visar för lärarnas 
förhållningssätt till olika mediers användbarhet, menar jag att det är 
relevant att betrakta deras mediebruk som uttryck för olika medierings-
strategier. Begreppet medieringsstrategier avser nämligen att beskriva hur 
lärare använder olika medier för att behandla historieämnets olika områden 
utifrån syftet att elever skall få kunskap och förståelse för historia. Lärarnas 
val och användning av olika medier är förvisso avhängigt en mängd olika 
faktorer och motiv. Personliga intressen, kollegialt samarbete, fortbildning, 
elevers lärstilar, ämneskombination, datorvana och förhållningssätt till 
internet utgör alla exempel som lärarna nämner som styrande för hur de 
väljer och använder olika medier. Utifrån studiens teoretiska utgångs-
punkter, med fokus på mediespecifika kvaliteter och medierat lärande, är det 
intressant att se hur de olika motiven och faktorerna genomgående berör att 
elevernas lärande och förståelse av historia står i relation till hur olika 
medier anses förmedla historia. Det är detta som uppmärksammas genom 
begreppet medieringsstrategier.  

7.2.1 Medieringsstrategier i relation till medierna, 
historieämnet och eleverna 
Teoretiskt utgår begreppet medieringsstrategier från det sociokulturella 
perspektivets uppfattning att ett lärande alltid är medierat. I korthet innebär 
det att lärandet inte kan separeras från de verktyg, redskap eller medier som 
används vid lärandet. Mediet påverkar därmed lärandet och sålunda är det 
relevant att tala om ett medierat lärande.290 Upplevelsen av att olika medier 
har skilda kvaliteter som påverkar förståelsen av historia är centralt för 
lärarnas medieringsstrategier. Valet av medier är emellertid också avhängigt 
hur lärarna ser på historieämnets syfte samt vilka olika ämnesområden som 
de vill betona i undervisningen. Generellt motiverar de flesta ämnets 

                                                             
290 För ett utförligare resonemang, se avsnitt 2.3. 
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betydelse utifrån att det syftar till att skapa en allmänbildande och samman-
hangsskapande referensram, men i varierande grad betonas därtill olika 
delområden som exempelvis historisk empati, historiebruk, källkritik och 
källhantering, samt ämnets etiska och värdebärande aspekter. Vilka 
ämnesområden som lärarna betonar har i sin tur inverkan på vilka medier de 
använder. Dessutom ger lärarna uttryck för att mediernas användbarhet i 
hög grad är beroende av hur eleverna kan använda och förstå historia utifrån 
dem. Ur det perspektivet är elevernas läsförmåga, begreppsförståelse, 
medievana och intresse för olika medier också av stor betydelse för lärarnas 
val. Begreppet medieringsstrategier synliggör därmed att lärarnas 
uppfattning om olika mediers användbarhet är avhängigt hur de förhåller sig 
till såväl de olika medierna som till historieämnet och eleverna. 

7.2.2 Två olika medieringsstrategier 
För att konkret visa hur lärarna kan sägas använda olika 
medieringsstrategier, och samtidigt även belysa den individuella variationen 
mellan lärarna, kommer jag här att jämföra hur Henrik och Åsa motiverar 
och använder olika medier i undervisningen. Valet av Henrik och Åsa utgår 
från att de skiljer sig åt i flera avseenden. För det första skiljer de sig åt 
utifrån hur de ser på historieämnets syfte och vilka ämnesområden de 
betonar i undervisningen. För det andra skiljer sig omfånget av deras 
medierepertoarer åt. Medan Henrik använder åtta olika typer av medier 
använder Åsa tretton olika typer av medier. Åsa ger dessutom uttryck för ett 
mer varierat sätt att använda de olika medierna på än Henrik. För det tredje 
skiljer de sig också åt utifrån hur de har integrerat det digitala 
medielandskapet i undervisningen.  
 

Det huvudsakliga syftet med historieundervisningen är enligt Henrik att 
uppmärksamma och diskutera frågor om övergripande förändrings-
processer. Utifrån ett kronologiskt perspektiv syftar historieämnet därmed 
främst till att ge perspektiv på historisk utveckling, samt visa hur olika 
samhällsförhållanden har påverkat människor genom historien. Det medium 
Henrik huvudsakligen använder för att förmedla detta är genomgångar. 
Genomgångarna är enligt Henrik mycket uppskattade och efterfrågade av 
hans elever, vilka samtliga läser på studieförberedande program. Genom-
gångarnas förtjänst består i att de tillåter honom att problematisera och 
diskutera olika samband och perspektiv på ett sätt som medier som läro-
boken eller Wikipedia inte inbjuder till. Genomgångarna är sålunda basen i 
undervisningen. I stor utsträckning är det sedan upp till eleverna att själva 
avgöra huruvida de vill använda läroboken, Wikipedia, eller andra medier 
för att komplettera och förankra det som behandlats under genomgångarna.  
 
Vissa medier, som historisk facklitteratur och skönlitteratur, används utifrån 
vad de specifikt kan tillföra undervisningen. Henrik använder exempelvis 
Peter Englunds Förflutenhetens landskap för att den förmedlar ett bredare 
perspektiv på historia, genom områden som exempelvis sorg, gråt och lukter, 
än vad som vanligtvis behandlas inom skolämnet historia. Och Per Anders 
Fogelströms Mina drömmars stad används för att den ger en annan och mer 
empatiskapande förståelse för historia, som varken genomgångar eller 
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läroböcker kan ge. Henrik betonar särskilt att skönlitteratur levandegör och 
illustrerar människors livsvillkor på ett helt annat sätt än vad läroböcker 
förmår. Samtidigt är den språkliga framställningen i både Englunds och 
Fogelströms texter något som definitivt problematiserar användningen av 
dem. Fördelarna med den förståelse för historia som texterna erbjuder 
överväger dock de svårigheter som många elever har att läsa dem. Henrik 
använder också spelfilm ibland, och syftet är då framför allt att underlätta 
elevernas förståelse av olika historiska fenomen utifrån spelfilmens 
levandegörande berättargrepp. Däremot använder Henrik aldrig något 
specifikt material från internet. Internet används endast när eleverna själva 
söker kompletterande information till hans genomgångar, och framför allt 
väljer de då information från Wikipedia. 
 
I jämförelse med Henrik lyfter Åsa fram fler ämnesperspektiv i 
undervisningen. Hon påpekar att historia är ett brett ämne och betonar i stor 
utsträckning områden som källkritik och historiebruk. De etiska och 
värdebärande aspekterna utgör enligt Åsa en särskilt viktig del av ämnets 
syfte. För att stödja just dessa aspekter använder hon gärna Levande 
historia. Åsa menar dessutom att eleverna blir engagerade och känslo-
mässigt berörda av den historia som Levande historia förmedlar. Det 
digitala medielandskapet används i stor utsträckning. Via internet använder 
hon, förutom Levande historia, även populärvetenskapliga artiklar och 
dokumentärfilmer. Dessutom talar hon varmt om historiskt källmaterial från 
digitala arkiv. Vad gäller elevernas förståelse för historia menar Åsa att 
primärkällorna i de digitala arkiven för eleverna närmare det förflutna, vilket 
leder till en annan och mer påtaglig förståelse än vad en informationstät 
lärobok kan erbjuda. Hon uppfattar att de digitala arkiven med fördel även 
kan användas för att diskutera och problematisera områden som käll-
hantering och källkritik.  
 
Åsa lyfter också fram historiebruksområdet som centralt för elevernas 
förståelse för historia. Till skillnad från Henrik som framför allt använder 
spelfilmer för att illustrera olika historiska skeenden och fenomen använder 
Åsa dem företrädesvis för att diskutera och problematisera den bild av 
historia som förmedlas. Denna skillnad menar jag till stor del kan förklaras 
utifrån Åsas fokus på ämnesområdet historiebruk. För att stödja 
undervisning om historiebruk beskriver Åsa hur hon, till skillnad från 
Henrik, även använder musik och dataspel. Avslutningsvis konstaterar jag 
att där Henrik ger uttryck för att genomgångarna används för att förmedla 
en kronologiskt strukturerad grundberättelse, menar Åsa att de till stor del 
används för att hjälpa eleverna att strukturera och behandla information 
från de olika medierna som används i undervisningen.  

7.2.3 Begreppets relevans och användbarhet 
En fördel med begreppet medieringsstrategier är alltså att det uppmärk-
sammar och synliggör hur lärare använder en viss medierepertoar för att 
stödja olika ämnesområden i syfte att eleverna ska få kunskap och förståelse 
för historia. Baserat på redogörelsen ovan konstaterar jag att det är stora 
skillnader mellan Henriks och Åsas medieringsstrategier. Henrik och Åsa får 
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därmed både illustrera den individuella variation som föreligger mellan 
lärarna, samt exemplifiera hur lärarna avgör olika mediers användbarhet 
utifrån hur de förhåller sig såväl till medierna som till historieämnet och 
eleverna. Hur lärarna väljer att mediera ämnet är sålunda intimt förknippat 
med vad de väljer att behandla i undervisningen och varför de väljer att 
behandla det. Den förståelse för historieundervisning som begreppet 
medieringsstrategier ger kan därmed både sägas komplettera och konkreti-
sera tidigare forskning som mer allmänt uppmärksammar såväl historie-
lärares ämnesförståelse som övergripande undervisningsstrategier.291  
 
Genom begreppet medieringsstrategier synliggörs också att historieunder-
visningen som helhet kan se väldigt olika ut beroende på vilket klassrum 
man befinner sig i. Huruvida det alltid har varit så eller om det är en 
konsekvens av att historieundervisningen idag är mindre läroboksstyrd än 
tidigare är inte helt enkelt att svara på. Förmodligen har en mindre läro-
boksstyrd historieundervisning, till följd av ett nytt medielandskap i 
kombination med ett mer perspektivrikt historieämne, bidragit till större 
skillnader mellan olika lärares undervisning. Om man i enlighet med det 
sociokulturella perspektivet betraktar lärandet som just medierat innebär 
det samtidigt att de skillnader som föreligger mellan olika lärares under-
visning ofrånkomligen måste återspeglas i elevernas kunskaper om och 
förståelse för historia. Trots styrmedel i form av ämnesplaner, kursplaner 
och kunskapskrav innebär det sålunda att dagens undervisning inte är 
särskilt likvärdig. 
 
Vidare vill jag lyfta fram att begreppet medieringsstrategier med fördel kan 
användas som ett verktyg när lärare planerar och reflekterar över sin under-
visning. Ur ett beskrivande perspektiv fångar begreppet alltså hur lärare 
förhåller sig såväl till medierna i sig som till historieämnet och till eleverna 
när de avgör mediernas användbarhet. Som jag uppfattar det finns det också 
ett värde i att lärare systematiskt förhåller sig till begreppets samtliga tre 
områden när de värderar olika mediers användbarhet i undervisningen. I det 
avseendet vore det därför fruktbart om lärare betraktade sin användning av 
olika medier just som medieringsstrategier. För som studien visar är frågan 
om hur historia bör förmedlas intimt sammankopplad med frågorna om vad 
för slags historia som ska förmedlas, varför historia ska studeras, och för 
vem historia ska förmedlas. Begreppet medieringsstrategier bär därmed på 
en konkret förståelse för ett medierat lärande, och den förståelsen menar jag 
kan hjälpa lärare att på ett mer medvetet sätt förhålla sig till olika mediers 
kvaliteter och användbarhet. 

7.3 Mediers meningserbjudanden 
Att olika mediers historieförmedlande kvaliteter har betydelse för elevernas 
förståelse av historia är centralt för lärarnas uppfattningar om mediernas 
användbarhet. Ett exempel på det utgörs av hur Anna och Henrik beskriver 
skönlitteraturens betydelse i jämförelse med lärobokens. Till skillnad från 
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lärobokens informationstyngda framställning som inte förmår levandegöra 
det förflutna kan historiska romaner skapa förståelse för människors 
livsvillkor och agerande i ett visst historiskt sammanhang. Genom ett 
aktörscentrerat berättande har skönlitteratur en förmåga att skapa inlevelse 
och ge tillträde till en historiskt svunnen livsvärld på ett sätt som inte 
läroboken förmår. Utifrån sin mer övergripande beskrivning av historia kan 
läroboken däremot användas för att kontextualisera den historiska romanen 
och hjälpa eleverna att förstå romanen i ett större historiskt sammanhang. 
För att beskriva och tolka lärarnas uppfattningar om olika mediers betydelse 
för elevernas förståelse av historia använder jag i den här studien begreppet 
meningserbjudande. Anna och Henrik ger sålunda uttryck för att skön-
litteratur och läroböcker är två medier med skilda meningserbjudanden, 
men som utifrån sina olika sätt att förmedla historia kompletterar varandra 
på ett fördelaktigt sätt. 
 
Föreställningen om olika mediers skilda meningserbjudanden bygger i den 
här studien på uppfattningen att olika medier faktiskt förmedlar historia på 
skilda sätt, och att det förmedlande mediet därmed också erbjuder en viss 
förståelse för historia. Kunskapen och förståelsen för historia kan därmed, 
åtminstone delvis, ses som avhängigt det förmedlande mediet.292 I exemplet 
ovan kan läroböcker och skönlitteratur sålunda sägas bära på olika 
meningserbjudanden utifrån den förståelse för historia som de två medierna 
erbjuder eleverna i undervisningen. I de sammanfattande diskussionerna 
som avslutar de olika medieavsnitten i kapitel sex tolkar jag också lärarnas 
uppfattningar om olika mediers betydelse för elevernas förståelse för historia 
utifrån begreppet meningserbjudande. Det resonemanget låter sig inte kort 
sammanfattas här, men den generella slutsatsen är att olika medier bär på 
skilda meningserbjudanden.293 Även om jag argumenterar för att olika 
medier, som exempelvis lärobok, skönlitteratur, spelfilm, dokumentärfilm, 
Wikipedia och Levande historia, har skilda meningserbjudanden innebär 
det dock inte med nödvändighet att alla elever som tar del av ett visst 
medium kommer att förstå historia på exakt samma sätt. Ett menings-
erbjudande behöver sålunda inte vara identiskt med ett meningsskapande. 
 
Studien ger därmed stöd för uppfattningen att mediers skilda menings-
erbjudanden bör förstås ur ett relationellt perspektiv, där den kunskap om 
historia som olika medier kan ge är avhängigt såväl elevers som lärares 
förståelse för och användning av medierna.294 Både elever och lärare kan 
alltså sägas ta med sig själva in i användningen av medierna, vilket i sin tur 
innebär att inget medium kan tillskrivas ett enda exakt meningserbjudande. 

                                                             
292 Även om användningen av begreppet meningserbjudande i föreliggande studie främst inspirerats av 

teoribildningen runt begreppet affordance är det viktigt att betona att såväl det medieekologiska som det 

sociokulturella perspektivets betoning av mediernas betydelse för lärandet är förenligt med begreppet 

meningserbjudande. För utförligare resonemang, se kapitel 2.  
293 För en utförligare och mer detaljerad genomgång av specifika mediers skilda meningserbjudanden 

hänvisas till de sammanfattande diskussioner som avslutar varje avsnitt i kapitel 6. 
294 Detta är också i enlighet med hur Gibson, Selander och Kress förhåller sig till begreppet affordance, se 

avsnitt 2.2., Se även Almqvist, ”Artefaktanvändning i undervisningssammanhang – en priviligeringsanalys”, 
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I enlighet med Will Wrights uppfattning att mening endast existerar i 
relationen mellan saker i världen och människor, och därmed inte kan 
observeras utan bara tolkas, menar jag att begreppet meningserbjudande 
med fördel kan användas som analytiskt begrepp för att tolka lärarnas 
uppfattning av olika mediers betydelse för elevers förståelse av historia.295 
Använt på detta sätt är begreppet dessutom i linje med den praktiknära och 
användarorienterade ansats som på senare tid lyfts fram inom läromedels-
forskning.296  

7.3.1 Mediers användbarhet vid undervisning om historisk 
empati, källkritik samt historiebruk 
Utifrån ett medieekologiskt perspektiv diskuteras mediers kvaliteter ofta i 
termer av möjligheter och begränsningar. I ett undervisningssammanhang 
innebär detta kort sagt att medier kan sägas vara bra på olika saker och 
därmed lämpar sig att användas för skilda syften.297 Med hänsyn tagen till 
att människor behärskar, tolkar och förstår medier på olika sätt, samt att 
medier egentligen inte kan isoleras från sin plats i ett större socialt och 
kulturellt sammanhang, menar Kevin Schut att det ändå är relevant att 
betrakta mediers användbarhet utifrån deras inneboende möjligheter och 
begränsningar.298 Jag menar att föreliggande studie ger stöd för den stånd-
punkten. Genomgående i studien synliggörs hur lärare ger olika medier 
skilda användningsområden, utifrån vad som kan beskrivas som ett 
meningserbjudande som grundas i mediernas möjligheter att i under-
visningen stödja olika aspekter av historieämnet. Jag kommer här att 
diskutera olika mediers användbarhet vid undervisning som berör historisk 
empati, källhantering och källkritik, samt historiebruk. Dessa tre ämnes-
områden är valda eftersom de kan ses som centrala för det huvudsakliga 
syftet med historieundervisningen, nämligen att bredda, fördjupa och 
utveckla elevernas historiemedvetande.299 
 
Begreppet historisk empati har förvisso använts och definierats på olika sätt, 
men kopplat till historieundervisning är historisk empati oftast förknippat 
med att elever skall utveckla förmågan att förstå hur dåtidens människor 
tänkte och handlade. Kort sagt handlar det om att försöka tänka sig in i och 

                                                             
295 Wright, Six Guns and Society: a structural study of the Western, 196. 
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a School Historiography”, 155., Lässig, “Textbooks and Beyond: Educational Media in Context(s)”, 1–20. 
297  Schut, “Strategic Simulations and Our Past: The Bias of Computer Games in the presentation of history”, 
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förstå en annan människas situation i en specifik historisk kontext.300 Det 
medium som enligt lärarna tydligast stödjer denna aspekt av historieämnet 
är skönlitteratur. De lärare som använder skönlitteratur betonar starkt 
mediets förmåga att få eleverna att tänka sig in i och förstå hur det kunde 
vara att leva under den period som behandlas i litteraturen. Genom ett 
inlevelseinriktat berättande ger lärarna uttryck för att skönlitteratur möjlig-
gör en förståelse för individers agerande i ett visst historiskt sammanhang.  
 
Andra medier som, åtminstone delvis, används för detta syfte är exempelvis 
spelfilm och dokumentärfilm. Det medium som däremot uttryckligen inte 
anses stödja denna form av historisk förståelse är läroböcker. Utifrån sitt 
stofftyngda och informativa faktaperspektiv menar lärarna att läroböcker 
inte förmår levandegöra historien.301 Det som förenar de medier som kan 
sägas stödja elevers förmåga att utveckla historisk empati är alltså att de 
lyfter fram enskilda individer och behandlar dem som subjekt med tankar 
och känslor. Men även om lärarna menar att lärobokens historieförmedling 
inte främjar utvecklandet av historisk empati beskriver de att berättelserna 
som förs fram i både skönlitteratur och spelfilm med fördel kan kon-
textualiseras med hjälp av lärobokens sammanhangsgivande framställning. I 
det avseendet kompletterar medierna varandra på ett fördelaktigt sätt, och 
lärarna visar i sina medieringsstrategier hur medierna används likt 
pusselbitar för att täcka ämnets olika områden. 
 
Lärobokens användbarhet består sålunda inte i att erbjuda en inlevelse-
baserad förståelse för hur dåtidens människor tänkte och handlade, och den 
används inte heller för detta syfte. Däremot används läroböcker flitigt vid 
undervisning om källhantering och källkritik. Många menar att läroböcker 
har bra exempeltexter med tillhörande övningar där eleverna får lära sig att 
använda källkritiska begrepp som primärkälla, sekundärkälla, äkthet, 
samtidighet, beroende och tendens. Men samtidigt vittnar många också om 
att eleverna, utifrån en läroboksbaserad undervisning om källkritik, inte 
förmår använda och applicera de källkritiska principerna när de själv-
ständigt söker och värderar källor. Tidigare forskning har visat att fastän 
många elever förstår vad källkritik innebär får de stora svårigheter när de 
själva ska göra källkritiska bedömningar.302 Några lärare menar att det beror 
på att de exempeltexter som läroböckerna erbjuder inte förbereder eleverna 
för den digitala verklighet som de befinner sig i. De uttrycker att exempel-
texterna med tillhörande övningar är valda för att fungera på de källkritiska 
analysbegreppen och uppfattar dem därmed som alltför tillrättalagda. 
Självklart är utvecklandet av elevernas källkritiska kompetens inte något 
som endast är avhängigt läroböckernas exempeltexter, men några av lärarna 
beskriver självkritiskt att de i undervisningen tenderar att fokusera för 
mycket på exempeltexterna och därmed misslyckas med att förmedla ett 
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övergripande källkritiskt perspektiv med fokus på olika källors använd-
barhet.  
 
Cecilia Axelsson betonar just att det kan vara svårt att utarbeta en 
undervisning som utvecklar elevers förmågor att hantera källor och avgöra 
deras användbarhet. Med stöd hos flera namnkunniga företrädare för 
historiskt tänkandetraditionen lyfter hon dock fram betydelsen av att elever 
systematiskt och kontinuerligt bör få träna på att värdera olika källors 
användbarhet. Dessutom bör det ske som en integrerad del av den ordinarie 
historieundervisningen och inte som egna fristående källkritikmoment.303 I 
enlighet med Axelssons resonemang ger några av lärarna uttryck för hur det 
primärkällsmaterial som finns i de digitaliserade arkiven med fördel kan 
användas som en integrerad del av undervisningen för att stärka elevers 
förståelse av källhanteringens betydelse. Lärarna beskriver hur olika 
primärkällor i form av exempelvis brev, domstolsprotokoll och affischer 
används för att komplettera den förståelse för historia som ges av andra 
källor i olika medieformer som exempelvis läroböcker och spelfilmer. 
Samtidigt som det kan betraktas som rimligt att ställa sig kritisk till 
läroböckernas användbarhet för att utveckla elevernas förmåga att hantera 
källor och avgöra deras användbarhet, kan de digitala arkiven betraktas som 
mycket användbara för just detta syfte.304  
 
Vad gäller undervisning om historiebruk ger majoriteten av lärarna uttryck 
för att det ämnesområdet stöds av medier som inte är producerade med 
avsikt att användas i ett undervisningssammanhang. Utifrån syftet att 
eleverna ska förstå att historia faktiskt är något som används, och att denna 
användning kan se väldigt olika ut, menar lärarna att exempelvis musik, 
spelfilmer, skönlitteratur och dataspel, men även statyer och minnesmärken 
samt nyhetsmedier, är mer användbara än läroböcker. Genom att 
ämnesområdet historiebruk inbjuder till användning av medier som eleverna 
många gånger har en naturlig relation till, som exempelvis musik, dataspel 
och spelfilm, breddas och nyanseras dessutom deras förståelse av vad 
historia kan vara. Som en del av denna nyanserade förståelse av historia 
uppmärksammar Per Eliasson med flera att analysen av historiebruk i olika 
medier inte kan separeras från undervisning om källhantering och källkritik. 
Undervisning om historiebruk kompletterar därmed undervisningen om 
källhantering och källkritik, och utifrån kriterier som beroende och tendens 
kontextualiseras källor istället för att diskvalificeras. Sålunda kan bristfälliga 
sekundärkällor bli högst användbara primärkällor till det historiebruk som 
de ger uttryck för.305  
 

                                                             
303 Axelsson, ”Att hantera källor - på gymnasienivå, En diskussion om källor och källhantering, och möjliga 

konsekvenser för undervisning och bedömning i den svenska gymnasieskolan”, 71, 90–92.  
304 Den slutsatsen dras också i Backman Löfgren, Att digitalisera det förflutna: En studie av gymnasie-

elevers historiska tänkande, 152–153., Rosenzweig påpekar dock att lärare behöver fortbildning eftersom de 

många gånger själva är noviser i arkiven, Rosenzweig, Clio Wired: The Future of the Past in the Digital Age, 

105–108. 
305 Eliasson m.fl. ”´Det är smart att använda historia i nya händelser…´, Historiebruk i skola och samhälle”, 

272.  
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I likhet med undervisning om såväl historisk empati som källkritik ger 
lärarna uttryck för att undervisning om historiebruk på ett bättre sätt stöds 
av andra medier än läroboken.306 I detta sammanhang vill jag återknyta till 
Simone Lässig. I det inledande kapitlet användes hennes uppmaning att 
synliggöra hur olika medier används och samverkar i undervisningen som ett 
centralt argument för studiens övergripande och breda forskningsansats. 
Inte minst menar Lässig att det är relevant att i jämförelse med andra 
medier undersöka lärobokens betydelse för elevers lärande och förståelse.307 
Utifrån denna ansats visar studien på ett konkret sätt att medier som 
exempelvis skönlitteratur, spelfilm, dokumentärfilm, digitalt käll- och 
arkivmaterial, musik och dataspel används för att stödja olika centrala 
ämnesområden. I det avseendet kan dessa medier sägas bära på menings-
erbjudanden som skiljer dem från läroboken, och i samband med under-
visning som fokuserar på historisk empati, källhantering och källkritik samt 
historiebruk tenderar lärobokens användbarhet att vara begränsad.  

7.4 En historielärares medierepertoar och 
medieringskompetens 
Utifrån såväl tidigare forskning som föreliggande studie menar jag att det är 
rimligt att förespråka ett omfångsrikt och varierat mediebruk i historie-
undervisningen. Att olika medier kan sägas bära på skilda menings-
erbjudanden samt att lärarna i sina medieringsstrategier använder olika 
medier för att stödja olika ämnesområden är centralt för denna slutsats. 
Samtidigt ger många av lärarna i studien uttryck för att valet av medier långt 
ifrån är någon självklarhet. Utifrån dagens undervisningsvillkor där 
historielärare har att förhålla sig till ett perspektivrikt ämne och ett 
medielandskap med tillgång till en stor mängd medier, efterfrågar jag en 
grundlig diskussion om vilka medier som bör ingå i en historielärares 
medieringsrepertoar. Att såväl tidigare forskning som den här studien visar 
att valet av medier framförallt är den enskilde lärarens ansvarsområde gör 
en sådan diskussion än mer angelägen.  
 
Jag vill återigen betona att valet av medium inte är någon självklarhet, vilket 
bland annat visar sig i lärarnas förhållningssätt till läroboken. Det enligt 
tidigare forskning dominerande mediet har förvisso fortfarande en relativt 
framträdande roll, men flera av lärarna ställer sig samtidigt tveksamma till 
lärobokens egentliga betydelse i undervisningen. Tveksamheten grundas 
dels i att läroboken inte stödjer flera viktiga ämnesområden, dels i elevernas 
oförmåga att använda den. Som tidigare framgått används istället en rad 
andra medier utifrån motiv som utgår såväl från ämnet som från eleverna. 
Att elever, utanför skoltid, ser mycket spelfilm med historiskt innehåll 
används exempelvis av många lärare som argument för att i undervisningen 
belysa och diskutera spelfilmens historieförmedlande kvaliteter. Men trots 
att mycket tyder på att dataspel med historiska motiv idag är en betydande 

                                                             
306 Flera lärare ger förvisso uttryck för att läroböcker har bra exempeltexter som används vid undervisning 

om källkritik, men samtidigt ger många också uttryck för att mediet inte stödjer elevernas lärande och 

förståelse av detta område. 
307 Lässig, “Textbooks and Beyond: Educational Media in Context(s)”, 9. 
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kanal för historieförmedling bland ungdomar, är det ingen av lärarna som 
själva lyfter in dataspel utifrån motivet att ungdomar spelar spel.308 Det är 
förvisso två lärare som beskriver att dataspel har använts i undervisningen, 
men hos båda är det eleverna som har lyft in spelen i syfte att analysera det 
historiebruk som förekommer i dem. Att lärarna själva inte använder 
dataspel beror mest troligt på att de varken känner till dem, eller vet hur de 
kan användas i undervisningen. De väljer inte aktivt bort dataspelen, de 
nämner dem inte ens som ett möjligt undervisningsmedium. Ingen av de två 
lärarna vars elever analyserat dataspel kom för övrigt ihåg namnen på de 
spel som hade analyserats. 
 
Som dataspelsexemplet ovan visar hör frågan om vilka medier som bör ingå i 
en historielärares medierepertoarer ihop med frågan om vilken medierings-
kompetens en historielärare idag kan sägas behöva. Med medierings-
kompetens avser jag lärares kunskap och förmåga att i undervisningen 
använda olika medier för att utveckla elevers tänkande och förståelse kring 
historieämnets olika områden.309 Om lärare ska använda dataspel eller t ex 
digitalt käll- och arkivmaterial förutsätter det också att de behärskar och kan 
använda de respektive medierna. Naturligtvis finns det många orsaker till 
varför en lärare behärskar ett medium på ett visst sätt, men för medier som 
exempelvis Levande historia och digitalt käll- och arkivmaterial tycks det 
föreligga ett samband mellan fortbildning och uppfattningen att medierna 
har kvaliteter som gör dem användbara i undervisningen.310 Eventuellt 
skulle fortbildning ha den effekten även på lärares förhållningssätt till 
dataspel. Samtidigt är det viktigt att notera att när elever självständigt 
analyserar det historiebruk som förekommer i dataspel, kräver det 
egentligen inte att lärarna har någon större kunskap om mediet. Eleverna 
kan utifrån sin egen förståelse för mediet, åtminstone till viss del, analysera 
vilken typ av historiebruk som spelet ger uttryck för. Men samtidigt nyttjas 
inte då hela den potential som tidigare forskning beskriver att mediet har för 
att utveckla elevers historiska tänkande.311 Ur det perspektivet är mediets 
meningserbjudande att betrakta som intimt förknippat med lärarens 
medieringskompetens. Dessutom visar det att såväl meningserbjudande som 
medieringskompetens är begrepp med relativ innebörd. 
 
Föreliggande studie har tydliggjort att det digitala medielandskapets 
utmaningar har skapat ett behov av en grundlig diskussion kring historie-

                                                             
308 Ammert, Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i möten med historia, 43–45., Kee m.fl, 

”Towards a Theory of Good History Through Gaming”, 308–309., Dessutom visar den tidigare forskning jag 

redogör för i avsnitt 3.2.2, på stor potential hos dataspelen vad gäller möjligheten att utveckla ett historiskt 

tänkande hos eleverna. 
309 Begreppet medieringskompetens har därmed stora likheter med hur exempelvis Roger Säljö och David 

Barton förhåller sig till begreppen literacy och literacy-praktiker, se exempelvis Säljö, Lärande och kulturella 

redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet, 197–223., Sangeeta Bagga-Gupta, Roger Säljö, 

”Inledning: Literacy-praktiker i och utanför skolan”, i Literacy-praktiker i och utanför skolan, red. Sangeeta 

Bagga-Gupta m.fl. (Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013), 9–15., David Barton, Literacy: An introduction 

to the ecology of written language (Malden: Blackwell publishing, 2007), 18–19, 34–35.  
310 För behovet av fortbildning I relation till digitalt käll- och arkivmaterial, se Rosenzweig, Clio Wired: The 

Future of the Past in the Digital Age, 97–108. 
311 Se avsnittet om dataspel i 3.2.2. 
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lärares mediebruk. En sådan diskussion är förmodligen viktig för alla 
ämnen, men för att på ett konkret sätt kunna bidra till under-
visningspraktiken bör den till stor del föras på en ämnesspecifik nivå. 
Studien visar också på ett samband mellan lärarnas förhållningssätt till det 
digitala medielandskapet och utformningen av deras medierepertoarer. I 
vilken utsträckning som datorer och internetbaserade medier bör integreras 
i undervisningen är därmed en central fråga för området kring historie-
lärares medierepertoar och medieringskompetens. För att visa på behovet av 
en grundlig diskussion kring detta område vill jag relatera mitt resonemang 
till två tidigare inlägg i diskussionen om internet och datorer i historie-
undervisningen. Det första inlägget står Hans Almgren för. I en text där den 
erfarne läroboksförfattaren Almgren redogör för sin syn på läroboken och 
dess roll betonar han sammanfattningsvis tre grundläggande komponenter 
som nödvändiga för att utveckla elevernas förståelse. Dessa tre är:  
 
Kompetenta lärare som reder ut sammanhang och som inte abdikerar som arbetsledare. Bra 
läroböcker som ger bakgrunder, analyser och översikter. Och så naturligtvis Internet som 
komplement.312 

 
Vad gäller behovet av kompetenta lärare är jag enig med Almgren, även om 
jag samtidigt menar att det förmodligen är svårt att ge en allmänt accepterad 
definition av vad en kompetent lärare är. I frågan om behovet av bra 
läroböcker vill jag egentligen också hålla med honom. Föreliggande studie 
har dock synliggjort en rad problemområden som är viktiga att förhålla sig 
till vad gäller läroböckers användbarhet. Ett annat problem med Almgrens 
ståndpunkt är att han inte förklarar vad han menar med internet. Vad 
innebär internet för historieundervisningen? Är det digitalt käll- och 
arkivmaterial, är det dataspel, är det dokumentärfilmer, är det Levande 
historia, eller är det Wikipedia? Fler exempel kan ges, men föreliggande 
studie visar att svaret inte är självklart. Dessutom problematiserar den här 
studien vad som är att betrakta som bas respektive komplement. En viktig 
fråga är sålunda vilken plats som läroboken ska ha i en historielärares 
medierepertoar. Föreliggande studie visar också att dagens digitala 
medielandskap kräver ett nyanserat förhållningssätt till datorer och internet. 
Det räcker inte att konstatera att internet behövs som komplement.  
 
En central fråga i diskussionen kring det digitala medielandskapet är 
elevernas tillgång till datorer. Det finns olika åsikter i denna fråga. Håkan 
Danielsson som är gymnasielärare i historia och tillika även koordinator för 
Historieprogrammet i Lund, en av landets ämnesrelaterade spets-
utbildningar, ställer sig exempelvis starkt kritisk till vad datorer har att 
erbjuda i undervisningen. Han menar att:  
 
Datorn fungerar förödande dåligt som anteckningsblock. Den försämrar kraftigt elevernas 
prestationer och leder dessutom till att de sysslar med helt ovidkommande saker under 
lektionstid […] Min slutsats är självklar: Datorn ska ut ur klassrummen. Jag är ingen luddit och 

                                                             
312 Hans Almgren, ”I huvudet på en läromedelsförfattare”, i Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori 
och praktik, red., Niklas Ammert, (Lund: Studentlitteratur, 2011), 358. 



 

126 

kan se att det finns situationer då datorn kan ge elever kunskaper på nya sätt. Men för vanliga 
lektioner, då läraren undervisar eller i dialog samtalar med eleverna, är den kontraproduktiv.313 

 
Om man primärt värderar en dators användbarhet utifrån dess kvaliteter 
som anteckningsblock och dessutom betonar att den framför allt utgör en 
distraktionsfaktor i undervisningen, vilket är Danielssons två bärande 
argument, är det säkerligen helt rimligt att dra slutsatsen att datorn ska ut ur 
klassrummet. Att datorer i sig inte är något saliggörande verktyg och att de 
för många elever tenderar att vara en distraktionsfaktor är i sammanhanget 
viktigt att uppmärksamma. Där håller jag med Danielsson, men hans syn på 
datorers användbarhet är utifrån föreliggande studies resultat något ensidig. 
Datorer är exempelvis ett viktigt redskap när eleverna ska använda digitalt 
käll- och arkivmaterial eller göra historiebruksanalyser av dataspel med 
historiska motiv. Att hävda att datorn ska ut ur klassrummen är enligt min 
mening därför en alltför drastisk slutsats. Danielsson ger dessutom inga 
exempel på ”situationer då datorn kan ge elever kunskaper på nya sätt”. Inte 
heller definierar han närmare vad ”vanliga lektioner, då läraren undervisar” 
betyder. Det hade varit klargörande. Min avsikt är inte att polemisera, men 
jag menar att Danielssons resonemang implicit visar att lärares syn på ämnet 
påverkar deras uppfattning om mediers användbarhet, och i förlängningen 
också deras uppfattning om vilken medieringskompetens som krävs. 
 
Historielärares medierepertoarer och medieringskompetens är sålunda ett 
fält förenat med många perspektiv och frågetecken. Föreliggande studie visar 
att medier som läroböcker och Wikipedia, vars historieförmedlande kvali-
teter förknippas med många problematiska aspekter, ändå tenderar att ha en 
framträdande roll. Samtidigt konstaterar jag att medier som dataspel, 
digitalt käll- och arkivmaterial samt skönlitteratur används i relativt liten 
utsträckning, trots att dessa medier av såväl tidigare forskning som av lärare 
i studien tillskrivs kvaliteter som borde kvalificera dem för en plats i många 
lärares medierepertoarer. Jag säger inte att dataspel, skönlitteratur eller 
digitalt käll- och arkivmaterial med nödvändighet måste användas i historie-
undervisningen. Däremot menar jag att historielärare idag bör känna till och 
ta ställning till dessa mediers kvaliteter och användbarhet. Jag efterfrågar 
sålunda en mer grundlig diskussion om vad för slags medier som en historie-
lärare idag bör ha i sin medierepertoar samt vilken medieringskompetens en 
historielärare idag kan sägas behöva. Den diskussion bör synas såväl i 
forskning som i ämnessamarbetet ute på skolorna. Dessutom bör frågor om 
lärares medierepertoar och medieringskompetens ges en central plats inom 
lärarutbildningen, och inte minst då utifrån ämnesdidaktiska utgångs-
punkter. 

7.5 Förslag på vidare forskning 
Den här studien fokuserar på hur lärare förhåller sig till olika mediers 
kvaliteter och användbarhet. Utifrån syftet med studien har intervjuer med 
lärare varit synliggörande samt inspirerat till teoretiskt grundade resone-
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Nyheter, 17 april 2015. 
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mang kring mediers meningserbjudanden och lärares medieringsstrategier. I 
det avseendet ger studien stöd för ståndpunkten att olika medier är olika 
användbara utifrån hur de stödjer undervisning kring historieämnets skilda 
områden. Dessutom ger studien stöd för uppfattningen att elevers kunskaper 
och förståelse för historia påverkas av de medier som används i under-
visningen. För att fördjupa kunskapen kring elevers lärande och förståelse av 
historia i relation till olika medier bör området dock undersökas ur andra 
perspektiv och med hjälp av andra metoder. Forskningen måste kort sagt in i 
klassrummen och dessutom fokusera mer direkt på elevers lärande.  
 
Jag föreslår därför en elev- och klassrumsinriktad forskning där den 
övergripande forskningsdesignen bör inriktas mot att utveckla, testa och 
utvärdera olika undervisningsmetoder för hur elever kan tillgodogöra sig och 
förstå historia utifrån olika medier.314 Utgångspunkten bör tas i olika ämnes-
områden, som exempelvis historisk empati, källkritik eller historiebruk, 
sedan bör olika medier användas i konstruerade undervisningsmoment och 
utvärderas utifrån hur de kan sägas stödja elevernas lärande och förståelse 
för historia. För att mer ingående kunna uttala sig om olika mediers 
användbarhet förespråkar jag att området undersöks utifrån såväl 
observationer av undervisningen som intervjuer med elever och analyser av 
examinerande uppgifter. Det vore här fruktbart att inspireras av mer 
klassrumsnära forskningsmetoder från historiskt tänkandetraditionen. Den 
typ av forskning jag föreslår kan dessutom motiveras utifrån att den skulle 
erbjuda ett konkret forskningsgrundat bidrag till en undervisningspraktik 
som idag, vilket föreliggande studie visar, är i behov av det. 

7.6 Slutord – studiens användbarhet i 
undervisningspraktiken 
Tidigare forskning ger bilden av historieundervisning som en till stora delar 
läroboksstyrd verksamhet. Läroboken har definierat ämnet, och utifrån det 
har lärare haft genomgångar och elever läst läroböcker.315 Parallellt med 
framväxten av det multimediala informationssamhället har historieämnet 
samtidigt förändrats i riktning mot ett allt mer perspektivrikt ämne. Jag 
hävdar att dessa två processer har förändrat förutsättningarna för att 
undervisa i historia. Utifrån föreliggande studie är det därför rimligt att 
betrakta historieundervisning i dagens multimediala klassrum som både 
lättare och svårare än tidigare, då läroboken var norm och det medium som 
definierade ämnet. Det är lättare såtillvida att det digitala medielandskapet 
erbjuder möjligheter att behandla historieämnets olika områden via en 
mängd skilda medier, men dessa möjligheter ställer samtidigt höga krav på 
den enskilde lärarens prioriteringar och förmåga att använda olika medier i 

                                                             
314 En liknande forskningsdesign har exempelvis använts av Backman Löfgren, Att digitalisera det förflutna: 

En studie av gymnasieelevers historiska tänkande., samt Karin Sandberg, Möte med det förflutna: 

digitaliserade primärkällor i historieundervisningen, Licentiatavhandlingar från Forskarskolan Historiska 

Medier nr 1 (Umeå: Umeå Universitet, 2014). 
315 Även om detta är det huvudsakliga budskap som förs fram i tidigare forskning om undervisningsmaterial i 

historieundervisningen, är det samtidigt förmodligen en något förenklad bild. Se avsnitt 3.2.1.  
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undervisningen. Just därför är det också svårare. Utifrån studien aktuali-
seras därmed två viktiga frågor som historielärare har att ta ställning till:  
 

 Vilka olika slags medier bör ingå i en historielärares medie-
repertoar? 

 Vilken medieringskompetens kan en historielärare sägas behöva? 
 
Utifrån den variation som studien visar för lärarnas förhållningssätt till olika 
mediers användbarhet är svaren på ovanstående frågor inte helt självklara. 
Baserat på såväl tidigare forskning som föreliggande studie är det dock 
rimligt att förespråka ett omfångsrikt och varierat mediebruk. För 
historielärare i dagens multimediala klassrum är det sålunda högst relevant 
att fundera över vilket meningserbjudande som olika medier har i deras 
undervisning. I det avseendet kan föreliggande studie utgöra ett konkret 
reflektionsunderlag, dels för den enskilde läraren, dels i ämnessamarbetet 
ute på skolorna. Utifrån uppfattningen att mediers meningserbjudanden inte 
enbart utgår från mediernas inneboende kvaliteter, utan även är att betrakta 
som beroende av såväl lärares som elevers förmåga att använda dem, bör 
inte min tolkning av lärarnas förhållningssätt uppfattas som en definitiv och 
slutgiltig beskrivning av olika mediers meningserbjudanden. I väntan på fler 
empiriskt grundade studier, som eventuellt kan stödja sambandet mellan 
olika mediers historieförmedlande kvaliteter och elevers förståelse av 
historia, är det högst relevant att lärare kontinuerligt reflekterar över vilket 
meningserbjudande som olika medier har i just deras undervisning, och hur 
det i sin tur påverkar deras medieringsstrategier.  
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