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Medier i historieundervisningen: 
Inledning

Anna Larsson och Kristina Ledman

Utbildning innebär mediering i en eller annan form. Tekniker 
som papper, penna, böcker, kartor och bilder har länge varit 
medierande redskap för undervisning och lärande. I dagens 
multimediala samhälle har de tekniska förutsättningarna bred-
dat spektrat av möjliga medier som lärare och elever kan an-
vända sig av. Inte minst har tillgången till och användningen 
av digitala medier inneburit påtagliga förändringar för många 
skolämnen, däribland historieämnet.1 De digitala medierna har 
också bidragit till en växande populärhistorisk kultur som haft 
en stor betydelse för ungdomars möjligheter att möta historia. 
Det förändrade medielandskapet aktualiserar därmed frågan 
om historiska medier, det vill säga de medier som används i 
historieundervisning. Historiska medier omfattar även tekni-
kerna för mediering av historia i ett vidare sammanhang. I da-
gens multimediala tillstånd har människor nya möjligheter att 
både konsumera och själva producera historieskrivning. Med 
hjälp av olika tekniker medieras historiska berättelser av olika 
aktörer, i medvetna och omedvetna syften, till exempel för att 
bygga identiteter för grupper och nationer, att sprida och för-
ankra varumärken och sanningsregimer eller att roa och oroa. 
Begreppet historiska medier syftar här således främst på medier 
om, inte från, det förflutna. Att historiska medier har central 
samhällelig betydelse visar inte minst de ”History Wars” eller 
”School History Wars” som har förts och fortfarande pågår, 

1 Sara Hennessy, Kenneth Ruthven & Sue Brindley, “Teacher perspectives on 
integrating ICT into subject teaching: commitment, constraints, caution, and 
change”, Journal of Curriculum Studies 37:2 (2005); Mathew Koehler & Punya 
Mishra, “What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)?”. 
Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9:1(2009), 60–70. 
Avril Loveless “Preparing to teach with ICT: subject knowledge, Didaktik and 
improvisation”, The Curriculum Journal, 18:4 (2007): 509–522.
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runt om i världen.2 I dessa nationella eller internationella kon-
flikter om historieanvändning spelar historieframställningar 
i läroböcker, massmedia och digitala medier viktiga roller.3 
I ljuset av det förändrade medielandskapet och de samhälls-
grundade spänningarna om historieframställningar framstår de 
historiska mediernas roll i dagens och gårdagens historieämne 
i ungdomsskolan som en historiedidaktiskt angelägen fråga. 
Med denna fråga i fokus utformades forskarskolan Historiska 
medier: forskarskola i historia med didaktisk inriktning i bör-
jan av 2011. 

Forskarskolan Historiska medier tog sin utgångspunkt i 
ett medieekologiskt perspektiv där olika medier förstås som 
miljöer eller strukturer som ger olika förutsättningar för både 
tänkande och handlingar, i individuella och sociala processer. 
Ett av målen med forskarskolans inriktning var att nå kunskap 
om den praktik där historielärare i sin vardag använder digi-
tala såväl som konventionella medier. Genom att yrkesverk-
samma historielärare identifierar vetenskapliga problem som 
ter sig angelägna från den praktiserande lärarens horisont, var 
förhoppningen att forskningsresultaten skulle komma att bli 
betydelsefulla och relevanta för större grupper av lärare, lärar-
studenter och lärarutbildare.

Idag (2015) är forskarskolan genomförd och avslutad 
och ett antal forskningsarbeten har publicerats som på olika 
sätt och ur olika aspekter berör de historiska mediernas roll 

2 För exempel från Japan, Kina och Sydkorea se Yoshiko Nozaki, War Memory, 
Nationalism and Education in Postwar Japan: The Japanese History Textbook 
Controversy and Ienaga Saburo’s Court Challenges (New York: Routledge, 
2008); från Australien Stuart Macintyre & Anna Clark, The History Wars 
(Melbourne: Melbourne University Press, 2004) och Makedonien och 
Grekland Sjöberg, Erik, Battlefields of Memory: the Macedonian Conflict and 
Greek Historical Culture (Umeå: Umeå universitet, 2011). I svensk kontext har 
Forum för levande historia producerat läromedel som föranlett livliga debatter 
i massmedia.
3 T ex Henrik Åström Elmersjö, Norden, nationen och historien: perspektiv 
på föreningarna Nordens historieboksrevision 1919–1972 (Lund: Nordic 
Academic Press, 2013); Christian Sæle, Den rette historien: Lærebokkritikk 
som historiepolitisk redskap (Bergen: Universitetet i Bergen, 2013); G.B Nash, 
C.A. Crabtree & R.E. Dunn, History on Trial: Culture Wars and the Teaching 
of the past (New York: A. A. Knopf, 1997) och Antonis Liakos, “History Wars 
– Notes from the Field”, Yearbook of the International Society for History 
Didactics 2008/09. 
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i historieämnet. Syftet med denna skrift är att ge en samlad 
presentation av de studier som forskarskolan renderat och att 
mot bakgrund av resultaten diskutera hur licentiatavhand-
lingarna bidrar till kunskap om de historiska mediernas roll, 
funktion, villkor och användning. Detta kapitel inleds med en 
kort redogörelse för forskarskolans utformning och genomför-
ande. Därefter ges en kort samlad presentation av de frågeställ-
ningar som studierna berört och de angreppssätt som använts. 
Kapitlet avslutas med en översiktlig reflektion över forskarsko-
lans bidrag till det historiedidaktiska forskningsfältet respek-
tive praktikområdet. 

Forskarskolans organisation

I januari 2012 inledde 15 nyantagna forskarstuderande sina 
studier i forskarskolan Historiska medier: Forskarskola i histo-
ria med didaktisk inriktning vid Umeå universitet. Målet med 
utbildningen var licentiatexamen i forskarutbildningsämnet 
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, ett ämne som 
omfattar både utbildningshistoriska och historiedidaktiska stu-
dier. De antagna licentianderna var yrkesverksamma historie-
lärare från hela landet. De bedrev forskarutbildningen på 80 
% och arbetade i sina ordinarie lärartjänster i skolan på 20 %. 
Utbildningen i forskarskolan sträckte sig därmed över 2,5 år.

Forskarskolan finansierades av Vetenskapsrådets utbild-
ningsvetenskapliga kommitté. Den utformades och leddes från 
forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inrikt-
ning vid Umeå universitet i samarbete med Högskolan Dalarna. 
Professor Daniel Lindmark var programansvarig föreståndare 
med FD Björn Norlin (hela perioden), FD Carina Rönnqvist 
(2011–2012) och docent Anna Larsson (2013–2014) som bi-
trädande föreståndare. Som lokal samordnare vid Högskolan 
Dalarna fungerade professor Monika Vinterek.

Licentianderna följdes åt genom kurser och aktiviteter. Av 
utbildningens 120 hp var 45 hp kurser, där alla 15 licentiander 
gemensamt tog kurser i metod, teori, utbildningshistoria, histo-
riedidaktik samt historiska medier I och II. I flera av kurserna 
deltog också andra doktorander i forskarutbildningsämnet 
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Som lärare på 
kurserna fungerade förutom föreståndargruppen ett stort antal 
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företrädare för de svenska och internationella utbildningshisto-
riska och historiedidaktiska forskningsfälten. Flera av kurserna 
gavs därigenom på engelska. 

Verksamheten var sammanhållen genom två eller tre inter-
nat per termin och web-baserade aktiviteter däremellan. Genom 
forskarskolans försorg deltog licentianderna i två nationella 
och en internationell konferens samt ett utlandsinternat vid 
Georg Eckert-institutet för läroboksforskning i Braunschweig. 
Ytterligare fyra nationella och internationella konferenser hade 
frivilligt deltagande från licentiandgruppen. 

Tio av licentianderna var knutna till Umeå universitet och 
hade sin handledning därifrån, medan fem var knutna till 
Högskolan Dalarna och hade sina handledare där. Till dags 
dato har elva av de antagna 15 licentianderna ”licputerat” och 
lagt fram sina licentiatavhandlingar. Samtliga dessa medverkar 
också i denna antologi. 

Undersökningarnas tematik

De elva licentiatavhandlingar som presenteras i denna an-
tologi har berört historiska medier på olika sätt och utifrån 
olika infallsvinklar. Läroboken, som får betraktas som den 
mest traditionella läromedelsformen, har stått i fokus för tre 
av studierna. Lena Almqvist Nielsen undersökte hur den nord-
iska förhistorien, det vill säga den tid från vilken källorna är 
av arkeologiskt slag, har framställts i läroböcker från 1900-ta-
lets början och fram till idag. I studien visas hur läroböckerna 
framställer män och kvinnor och hur detta följer förändringar i 
arkeologisk forskning och i historiekultur. Lina Spjut jämförde 
i sin läroboksstudie svenska och finlandssvenska läroböckers 
beskrivningar av etnicitet och gemensam historia under perio-
den 1866 till 1939. Studien visar att vissa händelser i historien 
beskrivs tämligen likartat medan andra berättelser skiljer sig åt 
avsevärt. Både Almqvist Nielsen och Spjut har alltså analyserat 
läroböckers innehåll och undersökt hur de har förändrats över 
tid. Annie Olsson undersökte istället attityder till läroböcker 
hos elever, lärare respektive läroboksförfattare idag. Hennes 
resultat visade att läroboksförfattarnas uttalade ambitioner för 
boken inte fullt ut motsvaras av bokens faktiska uppläggning 
och att lärare och elever har låga förväntningar på lärobokens 
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förmåga att väcka intresse och engagemang. En annan slutsats 
i studien är att läroboken bearbetas i undervisning med hjälp 
av individuellt arbete och memorering, metoder som eleverna 
inte uppfattar som meningserbjudande och att detta bidrar till 
att läroboken inte är så uppskattad som läromedel.

Alexandra Indzic Dujso analyserade en annan typ av ut-
bildningsmaterial som används inom skola och undervisning 
i Sverige, nämligen Utbildningsradions program. Liksom 
Almqvist Nielsen och Spjut undersökte hon hur framställ-
ningen av ett område har sett ut och förändrats över tid; här 
gällde det folkgruppen romer i Sverige i program från 1975 till 
idag. Indzic Dujso visade att den romska identiteten beskrivs 
på ett tämligen likartad sätt som statisk, traditionsbunden och 
oföränderlig. Samtidigt har denna bild utmanats av nya sätt att 
se på och värdera mångkultur, såväl i skolan som i det svenska 
samhället. 

Två av licentiatavhandlingarna fokuserade på film som 
medium i historieundervisningen. Catharina Hultkrantz inter-
vjuade ett antal lärare om hur de använde film i sin undervis-
ning och vilka filmer som de rekommenderade. Hon kunde visa 
att lärare gärna nyttjar såväl dokumentärfilm som spelfilm och 
att film användes i olika syften. Hon fann fem olika mål med 
lärarnas filmanvändning: att förmedla fakta, att visa på olika 
perspektiv på historien, att lägga grund för diskussioner om 
empati och moral respektive källkritik eller att väcka intresse. 
Maria Deldén undersökte i sin studie hur gymnasieelever upp-
levde historisk spelfilm och hur de resonerade om filmanvänd-
ning i historieämnet. Utifrån spelfilmens speciella förmåga att 
väcka elevernas känslor och tankar kring historien, diskuterade 
hon det lärande som filmanvändning kan leda till och de didak-
tiska dilemman som kan uppstå.

Ulrika Boström (numera Gill) undersökte i sin studie elevers 
reception av bilder och hur det historiska tänkandet tog sig ut-
tryck i samband med bildtolkning. Utifrån samtal med ett antal 
elever visade hon hur eleverna med hjälp av bilder diskuterade 
sina olika förhållningssätt gentemot historien och medvetan-
degjorde och medvetandegjordes om sina respektive moraliska 
uppfattningar och ställningstaganden. Hon kunde också visa 
att elever med mer erfarenhet av historieundervisning och med 
högre betyg resonerade mer analyserande och källkritiskt än 
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elever utan tidigare historieundervisning, vilka i sin tur i högre 
grad resonerade moraliskt och känslomässigt.

Nutidens digitala medier berördes i tre studier. Karin 
Sandberg undersökte elevers uppfattningar om användningen 
av digitaliserade primärkällor i historieundervisning. Fem skol-
klasser fick genomföra en övning med digitaliserat källmaterial 
och Sandberg följde försöken med olika undersökningsmeto-
der. Även om tekniska svårigheter bidrog negativt till både elev-
ernas och lärarnas uppfattningar om värdet kunde Sandberg 
visa förtjänster med att använda obearbetade primärkällor 
genom att källkritiska resonemang främjades och att eleverna 
visade prov på historisk empati. Samtidigt fanns inslag av pre-
sentism i elevernas historiska tänkande. I synnerhet de yngre 
eleverna hade svårt att kontextualisera uppgifterna i materialet 
till en historisk tid. Cecilia Johansson följde ett annat försök 
med digitala medier där elever fick anta olika roller som histo-
riska personer under andra världskriget och via en blogg pro-
ducera en gemensam berättelse och diskutera den historiska 
situationen med varandra. Hon visade att eleverna genom detta 
kollaborativa författarskap fick möjlighet att utveckla en his-
torisk förståelse som var större än de enskilda bidragen och 
som utmanade lärarens kontroll över historieundervisningens 
innehåll. Andreas Westerberg undersökte hur ny medieteknik 
mottogs i skolans historieämne att döma av styrdokument och 
artiklar i lärartidskrifter vid två tidpunkter, 2010 och 1985. 
Textanalysen kompletterades med lärarintervjuer. Den diskus-
sion som fördes åren kring 2010 jämfördes sedan med motsva-
rande diskussion 1985. I materialet såg Westerberg att ny medi-
eteknik förstods inom ramen för olika diskurser. Medieteknik 
gavs också generellt olika roller. Den tänktes inte bara utgöra 
ett undervisningsverktyg utan den tänktes också göra skolan 
relevant, antingen för det framtida eller samtida samhället, och/
eller den skulle driva fram en önskad skolutveckling. 

Robert Thorps licentiatavhandling, slutligen, hade en teori-
utvecklande ambition med fokus på ett av historiedidaktikens 
mest centrala begrepp, historiemedvetande. Thorp undersökte 
och analyserade hur historiemedvetandebegreppet har beskri-
vits och använts i svensk, brittisk och nordamerikansk forsk-
ning. Med detta som grund skisserade han en övergripande 
teori som omfattade de olika synsätten som förekommer. 
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Slutligen testade han att tillämpa teorin på ett konkret exem-
pel på historiska medier (en lärobokstext) och diskuterade hur 
historiemedvetande kan undersökas och analyseras i praktiken. 

De elva licentiatavhandlingarna har alltså berört historiska 
medier som läroböcker, TV-program, film, bilder och digitala 
medier. Aktörer av olika slag har behandlats: i första hand lä-
rare och elever men även läroboksförfattare och andra med-
ieproducenter liksom forskare. Vissa studier behandlar text-
material av olika slag och rör sig därmed huvudsakligen på 
diskursiv nivå. Även de studier som bygger på intervjuer kan 
sägas vara diskursiva i någon mening i och med att de berör 
uttryckta tankar och föreställningar om olika fenomen. Flera 
av studierna har anlagt ett historiskt perspektiv genom att de 
har undersökt förändring över tid, och många studier tillämpar 
andra slag av jämförande perspektiv. 

Undersökningarnas metod och teori

Den uppenbara bredden i det empiriska material som analy-
seras återspeglas också i de metoder som använts för insam-
lingen och analysen av materialet. Delar av empirin är insam-
lad i anslutning till historieundervisningspraktiker. Här finns 
material som skapats genom intervjuer med lärare (Hultkrantz; 
Johansson; Olsson; Westerberg) och elever (Boström; Deldén; 
Olsson) om hur de förhåller sig till medier som film, böcker 
och bilder. Materialet består också av data från observationer 
av historieundervisning (Deldén; Olsson; Sandberg), insamlade 
elevtexter och uppgifter (Johansson; Sandberg) och enkätsvar 
(Olsson). Andra studier analyserar istället texter såsom samtida 
och historiska läroböcker (Almqvist Nielsen; Olsson; Spjut), 
utbildningsradions produktion (Indzic Dusjo), texter från fack-
tidskrifter (Westerberg) och vetenskapliga texter (Thorp). Ett 
antal av studierna bygger på olika insamlingsmetoder vilket 
står för den ambition till metodtriangulering som flera av licen-
tianderna sökte.

Teoretiskt sett anknyter licentiatavhandlingarna till olika 
traditioner, de flesta hämtade från det internationella histo-
riedidaktiska fältet.4 Några tar avstamp i begreppet historisk 

4 För teoretiska referenser se kapitlen i denna antologi eller licentiatavhand-
lingarna. 
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empati. Historisk empati står för dels en förmåga att förstå 
historiska aktörer och skeenden utifrån den historiska kon-
text som är relevant, dels en omtanke om människor i det för-
flutna. Deldén, som med en fenomenologisk ansats undersökt 
vad eleverna tänker och känner i mötet med spelfilmen, ställer 
historisk empati i centrum. Hon relaterar sin studie också till 
begreppet empati såsom det använts i filmreceptionsforskning, 
där det är mer direkt kopplat till förmågan till inlevelse i män-
niskors tankar och känslor. Med sina resultat som grund re-
sultat framhåller Deldén betydelsen av en medvetenhet om att 
”den spontana empati som filmerna väcker hos eleverna ibland 
kan grumla möjligheterna till historisk empati”. Deldén talar 
också om ”historiska livsvärldar” när hon diskuterar hur elev-
ernas horisonter vidgas i mötet med de historiska spelfilmerna. 
Boström använder begreppet historisk empati för att analysera 
elevernas förmåga att förstå de moraliska normerna i det för-
flutna. Hon använder också begreppet narrativ kompetens när 
hon ställer frågan om eleverna kompenserar bristande kontext-
kunskap med fantasi och narrativ. 

Mest centralt i Boströms studie är emellertid begreppet his-
toriskt tänkande. Detta begrepp står i centrum för den anglo-
amerikanska historiedidaktiken och betecknar en strävan att 
utveckla elevers förmåga att tillämpa tankeoperationer och 
praktiker som kännetecknar historievetenskaplig metod. Så till 
vida rymmer historiskt tänkande också historisk empati, som ju 
förutsätter att eleverna undviker att lägga samtidens raster på 
det förflutna och att de istället, likt historiker, kontextualiserar 
händelser och processer. Begreppet historiskt tänkande ställs 
ofta i motsats till en form av historieundervisning som strävar 
efter att eleverna ska erövra en faktabaserad historisk kunskap. 
Också Sandberg diskuterade elevernas historiska tänkande och 
utvecklingen av detta när elever får arbeta som historiker med 
primärkällor i undervisningen. Här blir källkritik en central 
del, liksom förmågan att kontextualisera källmaterialet i sitt 
historiska sammanhang. Liksom Deldén och Boström använ-
der Sandberg också av begreppet historisk empati.

Några av licentiatavhandlingarna anknyter till historie-
bruk som teoretiskt begrepp. Hultkrantz analyserar materialet 
med utgångspunkt i begreppen historiebruk och historieför-
ståelse. Historiebruksanalysen av lärarnas utsagor om deras 
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erfarenheter och uppfattningar om film som didaktiska verktyg 
i historieundervisningen relateras till en genetisk respektive ge-
nealogisk historieförståelse. Den genetiska står enkelt uttryckt 
för tanken att människan är en produkt av historien medan 
den genealogiska förståelsen i större utsträckning betraktar 
människan som aktiv skapare och brukare av historia. Också 
Almqvist Nielsen berör historiebruk, liksom begreppen histo-
riekultur och historiemedvetande. Utgångspunkten är att de 
studerade lärobokstexterna visar på en historiekultur som är 
rådande vid deras tillkomst. Läromedel i historia utgör ett ut-
tryck för historiebruk, och kan därmed ses som en länk mellan 
historiekultur och historiemedvetande. Almqvist Nielsen an-
vänder också begreppet kulturellt minne för att visa hur vissa 
berättelser finns närvarande, som en kanon, i nästan hela käll-
materialet. Almqvist Nielsens avhandling står ut i samlingen 
genom att vara den enda som aktivt anlägger ett genusperspek-
tiv i analysen. 

Studierna inom forskarskolan aktiverar alltså centrala his-
toriedidaktiska begrepp: historisk empati, historiskt tänkande, 
historiebruk, historieförståelse, historiekultur och historiemed-
vetande. Även Thorp kan föras till denna grupp i och med hans 
analys av begreppet historiemedvetande och hur det kan kopp-
las till historiebruk och historiskt tänkande. I analysen utgår 
Thorp från ”the practical turn” och understryker att det är an-
vändningen av en teori som är det centrala för hur teorin ska 
förstås. Vidare framhäver han vikten av att forskaren förhåller 
sig reflexivt till sin roll i kunskapsprocessen, liksom betydelsen 
av metodologisk transparens för att resultatens validitet. 

De övriga studierna använder sig av andra teorier som inte 
är specifikt historiedidaktiska. Några ansluter sig till teorifäl-
tet om identitetsfrågor. Indzic Dujso belyser föreställningar om 
och konstruktionen av den romska minoritetsbefolkningen 
med utgångspunkt i postkolonial teori. Detta innebär att hon 
identifierar de grundläggande kategorierna ”den Andre”/”de 
Andra”. Inom kritisk diskursanalys finns en normativ ansats i 
att forskningen ska bidra till att utjämna ojämna maktförhål-
landen. En konsekvens av valet av kritisk diskursanalys som 
analysmetod är att Indzic Dujso betraktar den egna forsknings-
processen som en del av re- och omkonstruktionen av den un-
dersökta diskursen. Det teoretiska ramverk som Spjut använder 
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för att förklara sina resultat bygger på begrepp som rör etnici-
tet och nationalitet. Här undersöks hur den egna gruppen och 
nationen konstrueras och förhandlas. I studien betraktas etnici-
teter och stereotyper som något inlärt och därmed som sociala 
konstruktioner. 

Också Olsson anger en konstruktivistisk kunskapssyn som 
utgångspunkt. I analysen tillämpar hon kognitiv schemateori, 
som enkelt kan förklaras som att information och kunskap 
sorteras in i redan befintliga mentala scheman, och att det är 
mycket svårare att ta till sig och lära och komma ihåg sådant 
som inte passar in i något av dessa. Attityder är det begrepp 
som operationaliserats i analysen och ska förstås som djupt 
liggande känslor och övertygelser. Slutligen aktiverar Olsson 
den kognitiva dissonansteorin som används för att synliggöra 
att det hos individer sker en bortsortering av kunskap och in-
formation som står i motsatts till befintliga mentala scheman.

Johansson använder litteracitetbegreppet i analysen av elev-
ernas texter på bloggen. Något som är ämnesspecifikt för just 
historia är till exempel ”förmågan att hantera långa tidsspann 
och förklaringar uppbyggda av orsak och verkan”, liksom att 
läsa kritiskt och hantera ickemänskliga aktörer. Här anknyter 
Johansson till företrädare för den riktning inom historiedidak-
tiken som explicit uttrycker att historieundervisning ska sträva 
efter att efterlikna historikerns arbete. Samtidigt framhåller 
hon vikten av socioemotiva kunskaper och menar att berättel-
sen ger möjlighet till inlevelse med historiska aktörers tankar, 
känslor och motiv.

Liksom Indzic Dujso och Spjut antar Westerberg en diskurs-
teoretisk utgångspunkt. I hans undersökning identifieras och 
rekonstrueras ett antal diskurser i tre olika undersökta mate-
rial: styrdokument, lärartidskrifter och intervjuer med lärare. 
Inom diskursteori ges diskurs en vid innebörd och kan om-
fatta andra sociala praktiker är språket. Westerberg frilägger i 
analysen de begrepp, ord och uttryck som utgör diskursernas 
kärna och genom konstruktion av analogikedjor synliggör han 
diskursernas interna logik. Arbetet utmynnar i fyra olika dis-
kurser som berör teknik inom undervisning.

Teoretiskt sett har alltså studierna inom forskarskolan 
Historiska medier ofta knutit samman den tyska-danska histo-
riefilosofiska med den mer beteendevetenskapligt och empiriskt 
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orienterade anglosaxiska teoritraditionen inom historiedidak-
tiken. Med utgångspunkt i begrepp som historiemedvetande 
och historiebruk har tankeverktyg och begrepp från anglosax-
isk forskning använts för att komma närmare elevers lärande 
och tankar om och lärares syn på medier i historia och histo-
rieundervisning. Det är också tydligt att studiet av medier har 
inneburit ett behov att använda teorier och begrepp från annan 
medieforskning. Här ser vi till exempel att kritisk diskursana-
lys tillämpas i flera av studierna och att begrepp som empati 
från filmreceptionsforskning och litteracitet från lingvistisk 
forskning tagits i bruk, liksom schemateori från ett kognitivt-
psykologiskt håll. 

Forskarskolans studier i förhållande till 
tidigare forskning

Alla de undersökningar som genomfördes inom forskarskolan 
Historiska medier bidrog i generell mening till det svenska his-
toriedidaktiska forskningsfältet. Genom att fokusera på medi-
ers roll i historieundervisningen har studierna bidragit till ökad 
kunskap om hur olika medier används i historieundervisnings-
praktiker, hur användning av olika medier påverkar undervis-
ning, hur lärare tänker kring dem, hur elever upplever olika 
historiska medier eller undervisning som inbegriper historiska 
medier och hur innehållet i och diskussionen kring olika me-
dier har förändrats över tid.

Thorps analys av begreppet historiemedvetande och dess 
användning i skilda forskningssammanhang samt hans diskus-
sion om hur begreppet konkret kan användas som verktyg ut-
gör en kritisk granskning av det historiedidaktiska fältet självt 
som har relevans för såväl det svenska som det internationella 
forskningsfältet. Westerbergs analys av diskurser om teknik 
och historieundervisning har också en sådan kritisk potential.

Analyserna av olika historiska mediers användning i his-
torieundervisning bidrar till ett område som knappast varit 
alltför väl beforskat. Boströms studie där receptionen av bil-
der står i centrum kopplar samman bildreceptionsstudier med 
historiskt tänkande på ett nytt sätt. Och de båda studier som 
berör film rör sig på områden där forskningsbaserad kunskap 
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är begränsad i en svensk kontext, nämnligen lärares tänkande 
och användning av film i historieundervisning och elevers upp-
levelser av sådan undervisning.5 Relationen mellan film och his-
toria har i större utsträckning analyserats ur andra synvinklar 
i tidigare forskning.6 

Analyser av svenska historieläroböckers innehåll och dess 
förändring över tid har tidigare genomförts inom den relativt 
omfattande läroboksforskningen.7 Almqvist Nielsens och Spjuts 
studier ansluter sig till denna tradition och visar hur några te-
man som inte tidigare uppmärksammats har utformats och 
förändrats. Historieläroböckers användning har inte tidigare 
studerats i någon större utsträckning, varför Olssons under-
sökning bidrar med väsentligen ny kunskap.8 Identitetsfrågor i 
relation till historieundervisning och historiska medier har dis-
kuterats ur skilda synvinklar och studierna av Spjut, Almqvist 

5 Ett bidrag till kunskap om elevers möte med film i historieundervisning är 
Steven Dahl, Folkmord som film: Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda 
- en receptionsstudie (Lund: Lunds universitet, 2013). 
6 T ex Martin Karlsson, Att projicera det förflutna: Historiebruk och historie-
förmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas 
utbud (Uppsala: Sisyfos, 2011); David Ludvigsson, The Historian-Filmmaker’s 
Dilemma: Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius 
(Uppsala: Uppsala universitet, 2003); Ulf Zander, Clio på bio: Om amerikansk 
film, historia och identitet (Lund: Historiska media, 2006); Pelle Snickars & 
Cecilia Trenter, Det förflutna som film och vice versa: om medierade historie-
bruk (Lund: Studentlitteratur, 2004).
7 Se t ex Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i 
svenska historieläroböcker under hundra år (Lund: Lunds universitet, 2008); 
Janne Holmén, Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen 
i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget (Uppsala: 
Uppsala universitet, 2006); Ann-Sofie Ohlander, Kvinnor, män och jämställd-
het i läromedel i historia: En granskning på uppdrag av Delegationen för jäm-
ställdhet i skolan, SOU 2010:10 (Stockholm: Fritzes, 2010); Johan Wickström, 
Våra förfäder var hedningar. Nordisk forntid i den svenska folkskolans peda-
gogiska texter fram till år 1919 (Uppsala: Uppsala universitet, 2008); Ingmarie 
Danielsson Malmros, Det var en gång ett land… Berättelser om svenskhet i 
historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar (Höör: Agering, 2012); 
Þorsteinn Helgason & Simone Lässig (red), Opening the Mind or Drawing 
Boundaries? History Texts in Nordic Schools (Göttingen: V&R unipress, 
2010).
8 Johan Nelson, “Hur används läroboken av lärare och elever?”, i NorDiNa: 
Nordic Studies in Science Education 4 (2006).
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Nielsen och Indzic Dujso bekräftar och kompletterar tidigare 
forskning.9 

I de enskilda licentiatavhandlingarna redovisas mer ingå-
ende studiernas relation till tidigare forskning. Sammantaget 
visar studierna att det svenska historiedidaktiska forskningsfäl-
tet befinner sig under en pågående utveckling. Fältet stod länge 
under inflytande från den tyske historiefilosofen Jörn Rüsen 
med frågor om historiebruk och historiekultur i olika samhäl-
leliga sammanhang i centrum. I och med inflöden av anglosax-
iska teorier om historiskt tänkande har forskningen i ökande 
grad fokuserat skolnära historiedidaktiska frågor.10 Lärares 
undervisning och elevers lärande har därvidlag börjat under-
sökas.11 Studierna i forskarskolan Historiska medier fortsätter 
denna utvecklingslinje. Man kan också framhålla att flera av 
dem bidrar till ett slags sammanförande av de två traditionerna 

9 T ex Kenneth Nordgren, Vems är historien? Historia som medvetande, kul-
tur och handling i det mångkulturella Sverige (Karlstad: Karlstads universitet, 
2006); Vanja Lozic, I historiekanons skugga: historieämne och identifikations-
formering i 2000-talets mångkulturella samhälle (Malmö: Malmö högskola, 
2010); Maria Johansson, Historieundervisning och interkulturell kompetens 
(Karlstad: Karlstads universitet, 2012).
10 Bengt Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning (Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2005); David Ludvigsson, ”Kritiska perspektiv på histo-
riedidaktiken”, Aktuellt om historia 2013:2 (HLF, 2013): 7–17; Ulf Zander, 
Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia 
från sekelskifte till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 2001); Daniel 
Lindmark, “Empirical Research on the Teaching and Learning of History in 
Sweden”, Yearbook of the Inter-national Society for History Didactics 2010.
11 T ex Anna-Lena Lilliestam Aktör och struktur i historieundervisning: om 
utveckling av elevers historiska resonerande (Göteborg: Göteborgs universitet, 
2013); Kristina Ledman, Historia för yrkesprogrammen: innehåll och bety-
delse i policy och praktik (Umeå: Umeå universitet, 2015); Johan Hansson, 
Historieintresse och historieundervisning: elevers och lärares uppfattning om 
historieämnet (Umeå: Umeå universitet, 2010); Ylva Wibaeus, Att undervisa 
om det ofattbara: En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen 
i historieundervisning (Stockholm: Stockholms universitet, 2010); Hans 
Olofsson, Fatta historia: En explorativ fallstudie om historieundervisning och 
historiebruk i en högstadieklass (Karlstad: Karlstads universitet, 2011); Jessica 
Jarhall, En komplex historia: lärares omformning, undervisningsmönster och 
strategier i historieundervisning på högstadiet (Karlstad: Karlstads universitet, 
2012); David Rosenlund, Att hantera historia med ett öga stängt: samstämmig-
het mellan historia A och lärares prov och uppgifter. (Malmö : Malmö hög-
skola, 2011); Katarina Schiöler, Kurskonstruktörer i ett målstyrt system: en 
studie av hur två lärare planerar en gymnasiekurs i historia (Karlstad: Karlstads 
universitet, 2012).
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genom att använda begrepp och frågeställningar från båda tra-
ditionerna och utforska hur dessa förhåller sig till varandra. Ett 
annat sätt att kombinera traditionerna är att motivera studien 
på ett samhälleligt plan med hjälp av det breda samhälleliga 
perspektivet som den nordiska historiebruksforskningen står 
för och sedan tillämpa de brittisk-amerikanska begreppen i den 
mer praktiknära analysen.

Implikationer/relevans för historieundervisning 
i praktiken

Forskarskolans studier utgör inte bara ett bidrag till den his-
toriedidaktiska forskningen. De har också potential att bidra 
till utvecklingen av praktiken i skolan, själva historieundervis-
ningen, genom att erbjuda en bas för kunskap om hur medier 
påverkar undervisning och lärande och vad som händer med 
undervisning när ett nytt medium förs in. Verksamma och bli-
vande historielärare som tar del av studierna ges också möjlig-
het till utökad förståelse för den didaktiska komplexiteten i 
relationer som elever – medier – innehåll respektive historisk 
kunskap – medier – lärare. Med utgångspunkt i licentiandernas 
undersökningar kan lärare och studenter genom igenkänning 
och kontrastering problematisera sin egen praktik. Därigenom 
skapas förutsättningar för nya insikter och förståelse för ex-
empelvis elevers perspektiv, lärande och idéer. Genom exem-
plen kan studierna inspirera till, och erbjuda begrepp som är 
användbara för, analys och granskningar av läromedel och 
historiska medier, i skolan och i samhället. Skolans undervis-
ning är i högsta grad en del av samhället. Förhoppningen är 
att studierna som presenteras i antologin bidrar till insikter om 
hur skolans historieundervisning kan kopplas till samhälleliga 
skeenden och hur de kan bidra till formandet av framtiden.
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