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Abstract 

It is said that we live in a society of communication, or a society of media, even. If that is 

true, that everyday live is affected by media, then the children of our society are also affected, 

and so is school. The purpose of this study was to see how four different teachers use media in 

their history education to spread knowledge about history to their pupils and to make them 

more historically aware. In doing so I was hoping that I, and others, can make use of their 

methods and experience of using media in the education. The results of this study shows that 

teachers seem to find pictures the best and most important media for pupils to understand 

history better. The teachers also all seem to think media in the history education can have a 

greatly positive impact on the pupils’ understanding of history. 

Keywords: Media, history education, historical consciousness, historical awareness, use of 

history 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Det sägs att vi lever i ett kommunikationssamhälle, eller till och med ett mediesamhälle. Om 

det stämmer, att vår vardag påverkas av media, så påverkas även barnen i vårt samhälle, 

likaså skolmiljön. Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur fyra olika lärare 

använder media i sin historieundervisning för att sprida historisk kunskap till sina elever samt 

göra de mer historiemedvetna. Genom detta hoppades jag att jag själv, och andra, kan få 

användning av deras metoder och erfarenheter kring användandet av media i undervisningen. 

Resultaten av undersökningen visar att lärare tycks framhäva bilder som det bästa och 

viktigaste mediet för att få elever att förstå historia bättre. Samtliga lärare tycks också anse att 

användandet av media i historieundervisningen kan ha en starkt positiv inverkan på elevernas 

förståelse för historia. 

Nyckelord: Media, historieundervisning, historiemedvetande, historiebruk 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

När vi idag talar om medier, är det väldigt ofta sociala medier vi syftar till. Idag är det nog få 

som inte använder sig av Facebook. Men vare sig du använder Facebook eller inte, omges du 

av olika typer av medier dagligen. Tv, radio och tidningar, så väl som film, dokumentärer, 

bilder, musik och böcker är alla exempel på massmedier, vars syfte ofta är att nå ut till så 

många som möjligt. Det alla medier har gemensamt är att de är bärare av information och 

budskap, ofta vinklade sådana, samtidigt som de kan väcka känslor och intresse. All den 

information vi kommer i kontakt med påverkar oss i ganska hög grad. Man talar till och med 

om att vi lever i ett ”informationssamhälle” eller ”mediesamhälle”.
1
 

Om vi nu lever i ett mediesamhälle kan det också antas att medier även påverkar skolan och 

eleverna i den. Enligt Lgr 11
2
 ska undervisningen ”förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet”
3
. Det står också utskrivet att ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex 

verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”
4
, vilket direkt verkar 

syfta på ”mediesamhället” vi lever i. Man kan alltså säga att det i läroplanen finns belägg, 

eller kanske till och med krav, på att eleverna ska förberedas på att kunna hantera all den 

information, media, som de dagligen kommer i kontakt med ute i samhället. Det finns alltså 

belägg för att media på något sätt bör inkluderas i undervisningen. 

 

1.2 Belägg inom Historieämnet 

Det verkar alltså finnas belägg i läroplanen för att på något sätt inkludera media inom skolan 

och undervisningen. Men vad har då medier med historieämnet att göra? I kursplanen för 

historia nämns att ”Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar 

om samtiden och perspektiv på framtiden”
5
. Om ”människans” föreställning är att samtiden är 

ett mediesamhälle, som nämnts ovan, är det viktigt att förstå hur stor inverkan det förflutna 

haft på det, och hur stor inverkan vår föreställning om samtiden har på förståelsen av det 

                                                 
1
 SO-rummet: Medierna och samhället, 2016, http://www.so-

rummet.se/kategorier/samhallskunskap/mediekunskap-massmedier-och-journalistik/medierna-och-

mediesamhallet# (hämtad 2016-10-13). 
2
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

3
 Lgr 11, s. 8. 

4
 Lgr 11, s. 9. 

5
 Lgr 11, s. 186. 

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/mediekunskap-massmedier-och-journalistik/medierna-och-mediesamhallet
http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/mediekunskap-massmedier-och-journalistik/medierna-och-mediesamhallet
http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/mediekunskap-massmedier-och-journalistik/medierna-och-mediesamhallet
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förflutna. Thorp nämner, med hänvisning till Hans-Georg Gadamer, att allt runt omkring oss 

på ett sätt eller annat är historiskt, och först när vi är medvetna om detta kan vi nå verklig 

insikt och kunskap om världen runt omkring oss.
6
 Det innebär i så fall att exempelvis alla 

nyheter, vare sig det handlar om krig eller politik, speglar och speglas av, historien. 

En ytterligare viktig koppling mellan media och historieämnet finns i det som betecknas som 

historiebruk. Begreppets innerbörd och koppling till historieämnet diskuterar jag i 1.5. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I enlighet med ovanstående problemformulering, samt i enlighet med kursplanen för historia, 

har jag utformat ett syfte och några frågeställningar som jag genom en undersökning vill 

kunna få svar på.  

Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för hur medier kan användas i 

historieundervisningen. 

De frågor jag med detta syfte vill få svar på är; 

 Hur kan man, enligt lärare, använda sig av medier i historieundervisningen för att 

positivt påverka elevernas kunskaper och förståelse inom historieämnet? 

Genom att analysera mitt resultat hoppas jag även kunna svara på 

 hur användandet av medier i historieundervisningen kan förbättra elevernas 

historiemedvetande, samt deras förståelse för hur historia brukas. 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag väljer att undersöka hur högstadielärare använder sig av medier i sin undervisning. Detta 

betyder att jag avgränsar mig till högstadiet och historielärare som undervisar årskurs 7-9. 

Min ingång kommer därför bli ett lärarperspektiv men med elevers kunskapsutveckling i 

fokus. Jag kommer också avgränsa mig till att studera fyra olika fall, mer om detta under 

metodavsnittet. 

                                                 
6
 Thorp, R. 2008. Historical Consciousness, Historical Media, and History Education, s. 15. 
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Avgränsningen i elevålder gör jag då jag själv utbildar mig till högstadielärare. Denna 

avgränsning är därför mycket relevant då jag dels bär med mig mest kunskap om denna ålder 

från min utbildning, dels förhoppningsvis kommer ha användning av undersökningens resultat 

när jag blir yrkesverksam. Det kan också finnas belägg för att göra en undersökning av 

medieanvändning på just högstadiet, då det kan tänkas vara en ålder som både använder sig, 

och är påverkade, av medier av olika slag. 

Jag har valt ett lärarperspektiv då jag anser att det är, eller bör vara, läraren som bär på den 

största kunskapen om hur dennes undervisning kan hjälpa elevernas kunskapsutveckling. 

Antalet, 4 lärare, är en nödvändig avgränsning vad gäller tid för genomförande och 

transkribering av undersökningen. Mer om detta under metodavsnittet.  

 

1.5 Viktiga begrepp 

1.5.1 Media 

I SAOL
7
 beskrivs medium/media/medier som ”kanal för informationsspridning”.

8
 Vad som 

kan räknas som medier i undervisningen är något som får definieras i mötet med vidberörda 

lärare, men det handlar inte om sociala medier, utan just informationsspridande bild, text och 

video, så som att visa filmer, dokumentärer, nyhetsinslag, bilder, tidningsartiklar och andra 

publikationer som bär på information och budskap (dock ej läroböcker). 

1.5.2 Historiemedvetande 

Att kunna orientera sig i historien har blivit allt viktigare inom historiedidaktiken. Just precis 

vad historiemedvetande innebär och hur det skapas är omdiskuterat, men att varje människa 

har ett historiemedvetande är en allmän uppfattning inom historiedidaktiken. 

Historiemedvetande handlar om att man som individ kan reflektera över historien och 

integrera den i sin egen identitetsbildning. Ingen människa är utan historia och 

historiemedvetandet påverkar därför vårt vetande och våra handlingar. Centralt för 

historiemedvetandet är att man har en vetskap om att människan och samhället har ett 

ursprung och en historia som vi påverkas av. Vi står i förbindelse till dåtiden. När vi är 

                                                 
7
 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 

8
 SAOL 13 på nätet, 2006, http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-

saol/saol-13-pa-natet (hämtad 2016-10-14). 

http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet
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historiskt medvetna kan vi orientera oss i tiden och skapa en utveckling mot framtiden som 

bygger på våra historiska kunskaper och erfarenheter.
9
 

Historiemedvetande är inflätat i historiekursplanens syfte, och benämns där som ”en insikt om 

att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.”
10

 

1.5.3 Historiebruk 

Ett begrepp som ligger historiemedvetandet nära är historiebruk. Historiebruk kan sägas 

handla, åtminstone i historieämnet, om att få en förståelse för hur historia kan skapas och 

användas i olika syften. Att möta historiebruk i klassrummet har en viktig källkritisk funktion, 

nämligen att reflektera över hur någonting historiskt skildras, vem som skildrar historien och 

till vilket syfte.
11

 

I kursplanen för historia nämns historiebruk i följande; 

”Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna utveckla sin förmåga att reflektera över 

sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 

perspektiv”.
12

 

 

1.6 Tidigare forskning 

Bland tidigare forskning som gjorts inom området, eller liknande områden, är Karlsson & 

Zanders Historien är nu ett viktigt bidrag. Boken introducerar läsaren till historiedidaktiken 

och har flera kapitel som är direkt kopplade till media och historia. Boken hänvisas flitigt till 

av andra forskare och kan ses som en slags gemensam nämnare när det kommer till att koppla 

samman media och historiedidaktik. 

1.6.1 Film som medium och didaktiskt redskap 

I ett kapitel i Historien är nu diskuterar Zander historisk film och dess historiedidaktiska 

relevans. Historisk film, anser han, kan vara ett bra redskap på det sättet att det är 

stimulerande – man får en slags känsla av att faktiskt befinna sig i historien. Som typexempel 

nämns filmen ”Rädda menige Ryan”, en mycket framgångsrik film som fokuserar på de 

allierades landstigning i Normandie under Andra världskriget. I denna film användes ett antal 

                                                 
9
 Karlsson, K. & Zander, U. 2012. Historien är nu, s. 47-49.  

10
 Lgr 11, s. 196. 

11
 Skolverket – skolutveckling: Historiebruk – inte bara kolla källan.  

12
 Lgr 11, s. 196. 
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tekniker och tekniska hjälpmedel för att få filmen att kännas så verklig som möjligt. De 

subjektiva kameravinklarna ger tittaren en känsla av att det är genom hennes egna ögon 

händelserna utspelas. Den succé som filmen innebar måste betyda att tittaren vill känna sig 

som en del av händelsen, som om man är där och själv upplever det förflutna på riktigt.
13

 

Catharina Hultkrantz har gjort en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i 

historieämnet på gymnasiet. Hon nämner inledningsvis att film i historieundervisningen inte 

är något nytt fenomen, men att det inte finns så mycket kunskap om hur och varför det 

används. Hultkrantz hänvisar till egna erfarenheter och menar att under hennes tid som lärare i 

filmvetenskap har hon tydligt sett de möjligheter film erbjuder. Elever kunde ofta visa god 

reflektions- och analysförmåga. Hon menar vidare att hon och eleverna genom film kunde 

möta varandra väl. Hultkrantz pekar också på den stora påverkan och betydelse film har för 

ungdomarna i vardagen.
14

 

Som resultat av sin studie menar Hultkrantz att lärare tycks framhäva fem olika syften med att 

använda film i historieundervisningen. Dels kan film användas som ren faktaförmedlare. Då 

handlar det främst om dokumentärfilmer och liknande. Dels kan film användas för att visa 

flera olika perspektiv på historien. Det blir då ett jämförande perspektiv med fokus kring 

historiebruk. Dels kan film användas för att diskutera etik och moral, som ett 

historieempatiskt redskap. Filmen Schindlers list är här ett praktexempel. Dels används film 

som ett källkritiskt redskap, och till sist kan historisk film visas för att helt enkelt väcka ett 

intresse hos eleverna.
15

 

En annan forskare som studerat den ”visuella median” och dess möjligheter och problem i 

förmedlandet av historisk kunskap är David Ludvigsson. Hans studie utgår ifrån ”dilemmat” 

med historiska dokumentärer i Sverige. Han försöker, genom att studera ett antal 

historiedokumentärer, svara på hur historia(n) används i historiedokumentärer. Ludvigsson 

påpekar att frågan är forskningsmässigt viktig att ställa, då historiedokumentärer är ett så pass 

populärt massmedium för historia. Inte minst kan frågan ställas för att försöka ta reda på hur 

historia brukas på ett populärkulturellt plan. Likt föregående författare menar Ludvigsson, att 

den visuella median, framför allt den vi ser genom tv:n, har blivit en väldigt vanlig, om inte 

den absolut vanligaste, historieförmedlaren.
16

 

                                                 
13

 Zander, U. 2012. I Karlsson, K & Zander, U. Historien är nu, s. 131-134. 
14

 Hultkrantz, C. 2014. Playtime! s. 1-2.  
15

 Ibid. s. 72-73. 
16

 Ludvigsson, D. 2003. The Historian-Filmmaker’s Dilemma, s. 12, 17-18. 
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I en annan studie om spelfilm som historiskt medium utgår Maria Deldén ifrån eleven, när 

hon undersöker hur gymnasieelever ser på historisk spelfilm i historieundervisningen. Hon 

vill med sin undersökning försöka ge ökad förståelse för den historiska spelfilmens roll i 

historieundervisningen. Deldén diskuterar hur elevers tankar och känslor från filmupplevelsen 

bidrar till ett meningsskapande kring historien. Elevens egna tolkningar är viktiga för 

förståelsen, och dessa stärks emotionellt av rörlig bild och ljud. Historien görs på detta sätt 

”verklig”. Deldén verkar menar att när upplevelsen från filmen blir till ett minne hos eleven, 

är det som om händelserna i filmen blir levande och verkliga. På så sätt blir spelfilm ett 

väldigt kraftfullt historiskt medium.
17

 

Enligt eleverna i Deldéns undersökning hjälper det visuella, ljud och rörlig bild, till 

inlärningsförmågan. Det visuella påverkar också elevens empatiska resonemang, kring 

exempelvis det hemska i krig, jämfört med att läsa om samma saker. Man får, menar eleverna, 

genom rörlig bild och ljud själv se och uppleva hur hemskt det var, från landstigningen på Iwo 

Jima, till Förintelsen skildrad i Schindler’s list. Historisk spelfilm tycks på så sätt, menar 

Deldén, ha en stor påverkan på elevens förståelse och begripliggörande av historien.
18

 

Att skildra historien genom film är inte något helt oproblematiskt, menar Zander. Med film 

riskerar man att framställa vissa historiska händelser och perioder allt för konventionella och 

ensidiga. Det är tänkbart att filmskaparna väljer att skildra historien så ”politiskt korrekt” som 

möjligt, istället för att skildra historien så problematiserad och omstridd som den faktiskt är. 

Dessutom riskerar historien att bli fragmentiserad, då vissa perioder och händelser får stort 

utrymme på filmduken, medan andra helt glöms bort.
19

 

Zander menar vidare att en bristande trovärdighet också är ett stort problem när det kommer 

till filmer som ska skildra historien. Det finns alltså en källkritisk problematik i användandet 

av film som ett historiskt medium. Som praktexempel nämner Zander filmen ”Enemy at the 

gates” som berättar historien om den ryska krypskytten Zajtsev under slaget om Stalingrad 

under Andra världskriget. Bland den starka kritik som riktades mot denna film nämndes en 

avsaknad av fokus, den orealistiska kärleksberättelsen, den ofullgångna relationen mellan 

krypskytten och en politisk officer samt den ambivalenta framställningen av den sovjetiska 

propagandan. Dessutom menar militärhistorikern och författaren Anthony Beevor att de ryska 

                                                 
17

 Deldén, M. 2014. Historien som fiktion, s. 122-123. 
18

 Ibid. s. 123-125. 
19

 Zander, U. 2012, s.134-135. 



12 
 

berättelserna, och därmed en del av det historiska källmaterialet, om krypskytten Zajtsev och 

hans heroism ”borde tas med en nypa salt”.
20

  

Zander diskuterar flera ytterligare problem kring historisk film som förmedlare av historia, 

men det han tycks komma fram till är att det både finns goda och dåliga exempel på historisk 

film, och att man bör förhålla sig kritiskt till dem. 

Bland problemen med historisk film hänvisar Hultkrantz till en tidigare studie
21

 där man 

funnit att människor har förvånansvärt stor tillit till trovärdigheten i filmer med historisk 

skildring. Många verkade tro att den bild som framställs i spelfilm i princip skildrar en faktisk 

och sanningsenlig historia. Likt Zander menar Hultkrantz att man idag har möjligheten att 

göra väldigt verklighetstrogna historiska spelfilmer, men att man inte vet ”effekterna” dessa 

filmer har på mottagaren. Precis som Zander framhäver också Hultkrantz betydelsen av vilka 

motiv filmskapare har, och hur de gör bruk på historien. Om en felaktig bild ges av en 

historisk händelse, gestalt eller liknande på film, kan alltså mottagaren få en felaktig idé om 

vad som faktiskt skett i det förflutna. Hultkrantz pekar också på det behov filmindustrin har 

av att göra vinster på filmen, på gott eller ont.
22

 

Ludvigsson fokuserar sin problematisering kring medier och dess inflytande över samhället 

och dess individer. Han menar att det inte är konstigt att historia genom medier är en så stor 

historieförmedlare då det ofta är genom bilder vi minns saker. Samtidigt menar Ludvigsson 

att det inflytande media har över oss är ett hett debatterat ämne och att det inte finns någon 

vedertagen uppfattning om hur mycket media påverkar oss. Å ena sidan kan man konstatera 

att media påverkar vårt sätt att tänka och se på saker. Å andra sidan går det inte styra över hur 

mottagaren reagerar på den information och de budskap som skildras genom media. 

Ludvigsson återgår till dilemmat om ”hur historia förmedlas” genom media, och menar att en 

sådan förståelse skulle kunna leda till bättre kommunikation mellan skapare av historisk 

media, i denna studies fall dokumentärfilmskapare, och historiker, vilket i sin tur möjligen 

skulle leda till en större kritisk medvetenhet. Detta skulle enligt Ludvigsson inte minst gynna 

historielärare och deras användning av (bland annat) historiska dokumentärer i sin 

undervisning.
23

 På så sätt har Ludvigsson till synes en större fokus på möjligheterna med 

                                                 
20

 Zander, U. 2012 s. 135-138. 
21

 Rosenzweigs & Thelens, The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life (New York: 
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historiska medier (åtminstone när det kommer till dokumentärer), medan Zander och 

Hultkrantz tycks framhäva många problem, åtminstone när det kommer till historisk spelfilm. 

Är då historiska dokumentärer ett bättre redskap för historieförmedling än historisk film? 

Hultkrantz verkar mena att så inte måste vara fallet. Hon visar på ett exempel där historisk 

dokumentärfilm kanske inte lett till nyttiga historiska kunskaper; en dokumentärfilm om hur 

inuiter lever. Denna dokumentärlångfilm, Nanook, of the North, möttes av stark kritik mot 

dess sanningsenlighet. Den tycktes snarare skapa en fördomsfull, och icke-korrekt, bild av 

inuiterna hos tittarna. Hultkrantz menar att det snarare var filmskaparnas bild av inuiternas 

levnad – inte folkets faktiska sätt att leva – som skildrades i dokumentärfilmen.
24

 Samtidigt 

menar Hultkrantz att dokumentärfilmer i regel är mer trovärdiga källor till historisk kunskap, 

då de ofta har ett mer vetenskapligt förhållningssätt. Till och med är det så, menar Hultkrantz, 

att spelfilmskapare i försök att göra historiska skildringar mer verkliga, använt sig av 

”dokumentära inslag”.
25

 Detta inte minst, som tidigare nämnt (av Zander
26

), i spelfilmen 

Rädda menige Ryan. 

1.6.2 Fotografier som medium och didaktiskt redskap 

I sin studie om dokumentärfilm visar även Ludvigsson hur man kan göra bruk på ett annat 

medium, fotografier. I en av sina dokumentärfilmer utgår två filmskapare, Häger och Villius, 

från fotografier för att berätta om historien. De skrev manuset till dokumentärens olika avsnitt 

medan de studerade ett foto. Häger och Villius visar här alltså hur fotografier kan användas 

som ett medium för historisk kunskap. Den historiska kunskapen användes därefter till ett 

annat historiskt medium, dokumentärfilm. Konceptet blev en succé och visar ett exempel på 

hur historiska fotografier alltså kan brukas och hur mycket dessa kan säga om historien.
27

 

Men hur väl fungerar fotografier ur ett historiedidaktiskt perspektiv? Det har Gill gjort en 

studie på. I studien framhäver hon fördelarna, men också svårigheterna, med att använda 

bilder i undervisningen där hon lägger fokus på subjektiviteten i fotografier. Hon har likt 

Deldén utgått ifrån eleven och framför allt dennes ”tankar om bilder och deras förmåga att 

förmedla historisk kunskap.”
28
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Resultatet från studien tyder på att bilder absolut kan fylla en funktion i undervisningen. En 

del av de elever Gill intervjuade kunde föra komplexa resonemang och göra insiktsfulla 

analyser av bilderna. Detta gällde dock framför allt elever med högre betyg. Eleverna verkade 

framför allt kunna sätta sig in i det historiska sammanhanget. Mer ”inlevelsefulla” analyser 

och reflektioner uteblev dock, menar Gill.
29

  

Framför allt verkar Gills studie visa att bilder kan sätta igång tankar hos eleverna, och få dem 

att börja reflektera kring den historiska kontexten som bilden utgör. När eleverna i studien 

valde vilket foto de skulle diskutera, verkade det dock vara foton de kände igen, eller som 

innehöll en kontext de var bekanta med. De valde sällan att diskutera foton de inte kände igen. 

Empatiska resonemang kring bilder som visade lidande eller orättvisa, tycktes föras av 

framför allt de elever som inte hade haft mycket historieundervisning.
30

 

Gills menar att hon genom sin studie funnit att foton kan användas inom historieämnet inte 

främst som en källa till ny kunskap om historien, utom som ett redskap för att sätta igång 

elevens tankeprocess och väcka deras förmåga att föra resonemang och göra analyser av den 

historiska kontexten.
31

 

1.6.3 Media som historiedidaktiskt begrepp och redskap 

Thorp diskuterar i sin text ”Historical Consciousness, Historical Media, and History 

Education” innebörden av begreppet ”historical media” – historiska medier. Han menar att i 

princip allt som på något sätt förmedlar historia eller har något historiskt budskap är historisk 

media. Som exempel ger han en lärobok, en historielärare eller en gammal gitarrförstärkare. 

Thorp menar vidare att det dock är hur ett medium används som definierar om det är ett 

historiskt medium eller inte. Vanlig media, som egentligen inte skulle ses som historiska, kan 

mycket väl vara historiska medium om de används för ett historiskt ändamål. Samtidigt finns 

det så klart medier som framställt just i syfte att förmedla historisk kunskap, så som en 

historielärobok eller historisk film. 

Thorp talar vidare om ett större, historiekulturellt perspektiv på historisk media. Han menar 

att genom att titta på vad som i mediet framställs som historiskt betydelsefullt, samt hur 

historia framställs av en viss kultur, kan medier ses som ”historiekulturella artefakter”. Det 

stora användningsområde medier kan ha menar Thorp är av stor historiekulturell betydelse. 

                                                 
29

 Gill, U. 2016, s. 207-208.  
30

 Ibid. s. 209-210. 
31

 Ibid. s. 210-211. 



15 
 

Thorps slutsatser tycks bli att det inte är det historiska mediet i sig som är intressant, utan det 

är hur ett medium, egentligen vilket medium som helst, används och därmed framställer 

historien eller gör bruk på historien, som gör det till ett så viktigt historiskt redskap och 

därmed en del av hela vår historiekultur.
32

 

Cathrin Backman Löfgren har gjort en studie vars syfte är att undersöka hur elevers historiska 

tänkande och meningsskapande fungerar och utvecklas i en digital läromiljö. I studien har tre 

gymnasieklasser i årskurs två, som läser Historia A, undersökts. Klasserna har valts utifrån en 

lärare som undervisar alla tre klasser, och som använder sig väldigt mycket av digitala 

undervisningsformer. Alla elever i dessa klasser har också en egen elevdator i all 

undervisning.
33

 

Studien har skett i samspel med ett projekt, som går ut på att låta eleven skapa sin egen 

”digitala livsberättelse”, bland annat genom att arbeta digitalt med historiskt källmaterial. I 

denna livsberättelse har eleverna fått sätta ihop en mängd olika medier, så som bilder och 

musik, för att förstärka den. Backman Löfgren har lagt stor fokus på att ta reda på hur stor 

betydelse det digitala ramverket har för elevernas livsberättelsers slutresultat.
34

 

Backman Löfgren motiverar användandet av digitala läromiljöer i undervisningen genom den 

snabba digitala utveckling som skett i samhället. Hon menar att utvecklingen utmanar den 

traditionella undervisningssituationen som hon menar bygger på att läraren har ett försprång 

gentemot eleverna. Hon menar vidare, med hänvisning till Mayers forskning
35

, att elever 

lättare tar till sig ny kunskap, och därigenom kan nå bättre resultat, då kunskapen kommer i 

varierande form, inte minst genom bild, ljud och tal (och gärna tillsammans). Därför menar 

Backman Löfgren att digital teknik kan vara till mycket stor nytta i undervisningen.
36

 

Ett viktigt resultat av Backman Löfgrens studie är att eleven ofta tycks utgå ifrån sin egen 

samtid, när det försöker göra historien begriplig. Historien är lättare att förstå om den kan 

relateras till någonting som är eleven bekant. Som exempel ger Backman Löfgren en 

elevberättelse om likheten mellan fällda bomber från ett krigsflygplan för länge sedan och 

terrorattacken på World Trade Center 2001. Här tydliggörs också den stora påverkan media 

har på elevernas uppfattning och förståelse av sin omgivning. Ett annat resultat är att lärarens 
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styrning är mycket viktig för elevens resultat. Uppgifter måste vara formulerade på ett 

medvetet sätt och när eleverna får riktning och hjälp med urval kring valet av digitala källor 

når eleven bättre resultat.
37
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2. Metod 

 

2.1 Kvalitativ metod 

Inom forskningen skiljer man på kvalitativ och kvantitativ forskning. Det som mest uppenbart 

skiljer kvalitativ forskning från den senare, är en mycket större inriktning på ord hellre än 

siffror. Bryman plockar dock fram ytterligare tre skillnader; 

 Den kvalitativa forskningen är induktiv och grundar sin teori utifrån de praktiska 

forskningsresultaten. 

 Den kvalitativa forskningen är tolkningsinriktad med fokus på en förståelse av den 

sociala verkligheten. 

 Den kvalitativa forskningen är ontologiskt grundad, vilket innebär att man fokuserar 

på samspelet mellan individer framför andra företeelser. 
38

 

En viktig tyngd inom den kvalitativa forskningen är att teoribildning ska ske utifrån de data 

som samlas in. Det är dessutom, enligt många kvalitativa forskare, viktigt att utifrån de data 

som samlats in pröva sin teori. Inom den kvalitativa forskningen är det därför inte ovanligt att 

en teoribildning formuleras under arbetets gång. När forskaren så småningom bildat sig en 

teori kan mer data samlas in för att pröva teorin och ge den trovärdighet. 
39

 

Mitt val av metod kommer mycket av att jag just är ute efter kvalitativa svar från de intervjuer 

jag tänkt göra, snarare än att få fram siffror att jämföra med varandra. Jag tror att varje lärare 

och dennes undervisning är unik och att de inte går att ställa mot varandra kvantitativt.  

Att göra just en kvalitativ studie motiveras ytterligare av att jag inte bildat någon teori inför 

själva arbetet, utan att detta är något jag hoppas kunna bilda ”längs vägen”, och det är just vad 

en kvalitativ metod kan erbjuda. Miljön som min studie omfattar, skolan, är dessutom nära 

sammanhörande med flera aspekter av kvalitativ forskning, så som att fokus ligger kring den 

sociala verkligheten samt att samspelet mellan individer ses som den kanske viktigaste 

företeelsen inom kvalitativ forskning.
40
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2.2 Kvalitativa intervjuer 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer en väldigt vanlig datainsamlingsmetod, kanske framför 

allt på grund av sin flexibilitet. Enkäter lämpar sig sällan när man söker kvalitativa svar, och 

observationer kan vara både praktiskt komplicerade och mentalt påfrestande för forskaren. 

Det är därför inte ovanligt att en forskningsuppsats helt utgörs av intervjuer som metod. Den 

nackdel som kan finnas med intervjuer är den förhållandevis stora tid transkriberingen tar, 

men återigen kan den flexibilitet som intervjumetoden innebär erbjuda gott om tid för detta.
41

 

Det finns flera viktiga skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Det rör sig 

framför allt om formen och strukturen på intervjun. En kvantitativ intervju tenderar att vara 

mycket tydligare strukturerad, medan en kvalitativ intervju erbjuder större flexibilitet och 

generalitet.  En kvalitativ intervju kan gå bort ifrån ”manuset”, röras i olika riktningar och 

öppna upp för nya frågor och svar. Kvalitativa intervjuer erbjuder också mycket större och 

utförligare svar, som sedan kan användas för teoribildning, medan kvantitativa intervjuer 

främst söker svar som är snabba och lätta att transkribera.
42

 

Det finns framför allt två olika typer av kvalitativa intervjuer. Det ena är en i princip 

ostrukturerad intervju, där det inte är ovanligt att man ställer en enda eller ett fåtal frågor och 

låter respondenten resonera fritt kring frågan. Endast när respondenten kommer in på en extra 

viktig punkt reagerar intervjuaren med en följdfråga.
43

  

 

2.3 Semistrukturerad intervju 

Den andra typen av kvalitativ intervju, den semistrukturerade, är den jag utgått ifrån när jag 

format min metod. I en semistrukturerad intervju utgår man tydligare ifrån en intervjuguide, 

som oftast innehåller några ganska specifika teman som ska beröras under intervjun. Även här 

handlar det dock om förhållandevis öppna frågor som ger respondenten möjligheten att 

utforma sitt eget, unika, svar. Den flexibilitet som en kvalitativ intervju erbjuder, innebär 

samtidigt att jag som intervjuare inte måste förhålla mig helt och hållet till intervjuguiden. 

Frågor som inte finns med på guiden kan ställas, lika så följdfrågor, om sådana möjligheter 
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dyker upp utifrån respondentens svar. Som tidigare nämnt ligger tonvikten under en sådan här 

intervju kring respondentens tolkning och uppfattning av frågorna och deras innerbörd.
44

   

Det finns anledning för mig att välja en semistrukturerad intervju framför ett öppet samtal 

eller ostrukturerad intervju. Framför allt anser jag att mitt ”tema” är så pass specifikt att 

svaren från respondenten inte får riskera att hamna allt för långt ifrån just detta tema. Genom 

att delvis styra intervjun, genom ganska specifika frågor, kan jag kontrollera att samtalet 

stannar kring just media, och faller samtalet utanför detta tema kan jag med hjälp av 

intervjuguiden försöka leda samtalet tillbaka till temat. En annan anledning till att jag valt 

semistrukturerad framför ostrukturerad är att jag anser temat vara så pass ospecificerat, och 

tolkningsbart, att jag genom mina frågor måste visa respondenten vad det är jag faktiskt 

menar och eftersöker, med ”media”. Om jag skulle lämna detta öppet för respondentens egen 

tolkning, skulle det återigen kunna leda intervjun in på ett helt annat spår än det jag tänkt 

efterforska, vilket kan leda till ett bristande resultat. 

Samtidigt är intervjun som sagt semistrukturerad och inte strukturerad. Jag eftersöker så klart 

respondentens egna tolkningar och tankar, men inom ramen för vad som eftersöks. Jag tror att 

förhållandevis öppna frågor, men temaspecifika sådana, kan leda till goda resonemang och 

svar ifrån respondenterna. 

 

2.4 Urval 

Som nämns i Bryman, kan det vara svårt att legitimera eller motivera sitt tillvägagångssätt när 

det kommer till urval. Jag har gjort mitt urval utifrån framför allt två aspekter, målinriktat 

urval samt bekvämlighetsurval. Ur ett bekvämlighetsperspektiv har jag valt lärare som jobbar 

på skolor jag är bekant med, med andra ord lärare jag är bekant med. Jag är inte bekant med 

lärarnas undervisningsmetoder eller deras syn på undervisning, men bekantskapen har gjort 

det enkelt för mig att komma i kontakt med lärare som är villiga att ställa upp på en intervju. 

Eftersom jag inte är bekant med lärarnas undervisning kommer detta urval inte ha någon 

negativ påverkan på mitt resultat, så som mina egna förutfattade förväntningar på 

intervjuerna, ledande frågor, eller förutfattade tolkningar av de svar jag kommer få under 
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intervjuerna. Urvalet har därför bidragit till att inte göra metoden ”krångligare” än 

nödvändigt.
45

 

Mitt andra urval är ett målinriktat sådant. Jag har specifikt valt ut lärare som faktiskt anser sig 

använda medier i sin undervisning. Att slumpmässigt välja lärare, utan tanke på denna 

avgörande faktor, hade kunnat bli förödande. Jag har alltså valt intervjupersoner som är helt 

relevanta för min undersökning. Då min fokus ligger kring hur lärare använder sig av media, 

inte om, är detta urval högst relevant. 
46

 

Jag har valt att intervjua fyra lärare, ur en mättnads- och tidsaspekt. Jag gör alltså 

bedömningen, med dessa aspekter i beaktande, att en mättnad ska ha uppnåtts efter dessa 

intervjuer, samt att det tidsmässigt är rimligt. Genom att använda mig av ett så kallat iterativt 

tillvägagångssätt rör jag mig mellan mina teoretiska reflektioner och mitt urval tills det att 

mina intervjukategorier är mättade. En ytterligare tidsaspekt gör att fyra respondenter blir 

utgångspunkten för att med säkerhet hinna genomföra intervjuer, transkribera, och analysera 

resultatet, framför allt då transkriberingen kan ta lång tid i en kvalitativ intervju (som nämnts 

ovan). Här sker alltså ett urval även utifrån en tidsaspekt.
47

 

 

2.5 Genomförande 

Som nämns i 2.3 gjorde jag vissa specifika urval. Detta påverkade var jag vände mig för att 

hitta respondenter, samt hur jag tog kontakt med dem. Alla lärare jag hörde av mig till var 

mig på något sätt bekanta, och jag bekant för dem. Några hade jag vikarierat för, andra träffat 

medan jag vikarierat. Det var helt enkel lärare jag sedan tidigare kommit i kontakt med genom 

yrket. Samtidigt, som också nämnts tidigare, var jag obekant med lärarnas syn på 

undervisning samt deras undervisningsmetoder. Med andra ord har inte bekantskapen haft 

någon negativ påverkan på resultatet från intervjuerna, så som mina egna förutfattade 

meningar eller aningar. Jag har också behandlat intervjuerna och respondenterna 

professionellt, och de har gjort detsamma. 

Två av intervjupersonerna tillfrågades på plats då vi arbetat tillsammans, de övriga två 

kontaktades via mejl. Alla fyra jag tillfrågade ville ställa upp på intervju efter att de fått veta 
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syftet med intervjun. Jag var ute i god tid och själva intervjuerna skedde ungefär en månad 

efter tillfrågandet. 

Intervjuerna genomfördes på varje intervjupersons arbetsplats, i en lugn och trygg miljö. 

Innan intervjuerna satte igång förtydligade jag för varje enskild intervjuperson att intervjuerna 

kommer behandlas konfidentiellt samt att personen är anonym i studien. Jag frågade om lov 

att spela in intervjun och ingen hade några invändningar emot detta. 

Jag förhöll mig väl till intervjuformen, semistrukturerad kvalitativ intervju, genom att vara 

passiv och enbart ställa följdfrågor vid behov. Fokusen ville jag skulle ligga på 

intervjupersonens ord och jag ställde relativt öppna frågor för att erbjuda möjligheten till ett 

personligt svar. Vid en del tillfällen fick jag förtydliga frågan eller omforma den för att få ut 

rätt sorts information, men intervjuerna flöt i regel på väl. Grundfrågorna, som låg kring fem 

olika ”teman” var desamma för samtliga intervjuer, även om följdfrågorna skilde sig åt en 

aning. Det var heller inte alltid jag behövde ställa följdfrågor. En del av intervjupersonerna 

gav mycket goda och utförliga svar kring samtliga frågor, medan andra kunde ha svårare att 

diskutera vissa aspekter av media som begrepp eller hur, och framför allt varför, det kommer 

in i undervisningen. 

På det stora hela anser jag att intervjuerna gick bra och gav mycket data. De tog i regel ca 40 

minuter att genomföra. 

 

2.6 Analysmetod 

För att analysera den data jag samlat in var tanken att använda så kallad ”grounded theory”, 

eller teoribildning på empirisk grund. Bell skriver att enligt Strauss själv, en av två utvecklare 

av synsättet, handlar det om att utveckla en teori utan att förlita sig på någon speciell kategori 

av data, forskningsinriktning eller en förutfattad teori. Strauss talar enligt Bell om vikten av 

att göra teoretiska urval, vilket innebär att man utvecklar teorin i takt med att forskningen 

fortskrider. Därför är också grounded theory mer av en forskningsstrategi än en teori. Det är 

genom de data som samlas in som man tillslut kan bilda sig en teori utifrån de mönster som 

finns där.
48
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Då jag har några mer eller mindre påverkande utgångspunkter, och grounded theory bygger 

mycket på att just utveckla en teori, inte ta avstamp i en, har jag istället huvudsakligen utgått 

ifrån så kallad abduktion, eller en abduktiv ansats. Till skillnad från grounded tar jag genom 

en sådan ansats hjälp, eller avstamp, i några redan förutbestämda (teoretiska) utgångspunkter. 

I mitt avsnitt ”1.5 Viktiga begrepp” lutar jag mig exempelvis mot en redan bestämd definition 

av media, samt de historiedidaktiska begreppen historiemedvetande och historiebruk. Genom 

att alltså på förväg ha bestämt dessa utgångspunkter, bildas inte min teori helt ur empirin, utan 

bygger på mina utgångspunkter. Under arbetets gång kommer denna teori förhoppningsvis 

bestyrkas, eller omprövas. På så vis bygger inte teorin helt på empiriska upptäckter utan 

börjar formas redan innan själva undersökningen (intervjuerna), för att sedan justeras och 

förfinas utifrån empirin.
49
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3. Resultat 

 

Jag har valt att dela in resultatet efter de olika ”teman” eller frågor jag ställde till 

intervjupersonerna under intervjuerna. Jag vill genom att ha denna ordning få ett så samlat 

resultat som möjligt kring varje aspekt av min undersökning. Följande är de huvudsakliga 

”teman” som intervjupersonerna fick prata kring; 

1. Intervjupersonens syn på media som begrepp. 

2. Intervjupersonens användande av media i undervisningen; vilka medier det handlar 

om och hur de används, vilka syften det finns kring användandet, samt eventuella 

problem kring användandet av media i undervisningen. 

3. Intervjupersonens syn på det lärande som kan nås genom användandet av media i 

undervisningen. 

4. Intervjupersonens syn på den påverkan media har i samhället och på eleverna i 

vardagen, samt hur detta kan tas tillvara. 

5. Avslutande tankar kring media i undervisningen. 

Samtliga intervjupersoner har blivit erbjudna anonymitet och deras riktiga identitet avslöjas 

därför inte. Jag har därför här gett intervjupersonerna nya namn och det ända som avslöjas är 

deras erfarenhet som SO-lärare. Följer gör en kort introduktion till de olika 

intervjupersonerna; 

 Tobias är en erfaren lärare som arbetat som SO-lärare i ca 25 år. 

 Bengt är även han en erfaren lärare som arbetat som SO-lärare i ca 23 år. 

 Emma har jobbat som SO-lärare i 13 år och har erfarenhet av undervisning i speciell 

undervisningsgrupp. 

 Nils är en ung och nyutbildad lärare som arbetat som SO-lärare i snart 4 år. 

Följer gör de olika intervjupersonernas svar och resonemang kring de olika frågorna om 

media, och i slutet av varje del görs en sammanfattning av svaren och resonemangen kring 

varje fråga eller ”tema”. 
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3.1.1 Tobias syn på media som begrepp 

Tobias menar att media är ett jättestort begrepp. Som lärare i SO har man hela tiden med sig 

media i undervisningen. Det finns alltid med, och är ett väldigt bra verktyg för att exempelvis 

lättare nå budskapet med någonting.
50

 

3.1.2 Bengts syn på media som begrepp 

För Bengt går tankarna direkt till ”den tredje stadsmakten”. Han menar att media, eller 

massmedia, är otroligt viktigt, inte minst i ett ”medielandskap” som förändrats väldigt mycket 

de senaste 20 åren, med internet och dess flöden av information och budskap. Han menar att 

massmedierna inte förlorat dess betydelse, men att det inte längre finns något ”monopol” på 

nyheter och flöden. Allt är nu öppet och fritt och rapportering kommer ”hejvilt, okontrollerat 

och ocensurerat”, även från privatpersoner.
51

 

3.1.3 Emmas syn på media som begrepp 

Emma tänker likt Bengt direkt på massmedia men diskuterar likt Tobias den jättestora 

betydelse media har i undervisningen. Hon menar att eftersom vi lever i ett 

kommunikationssamhälle är massmedia något barnen alltid möter, oavsett de vill eller inte. 

Det är något som de måste kunna förhålla sig till, och därför är det viktigt att de möter det 

även i undervisningen.
52

 

3.1.4 Nils syn på media som begrepp 

Nils menar likt Bengt att media är ett jättestort begrepp som innefattar många saker. Det kan 

vara allt ifrån tidningar, till internet och film, men även presentationsverktyg, som Prezi, som 

kan användas i undervisningen. Det är ett begrepp som rymmer mycket och Nils tror det 

säkert finns mycket mer kring begreppet, även som han själv kommer i kontakt med och 

använder sig av, än han själv tänker på.
53

 

3.1.5 Sammanfattning av synen på media som begrepp 

När man jämför intervjupersonernas tankar kring media som ett begrepp dyker det upp vissa 

mönster, men också skilda syner och tankar på begreppet. Tobias och Nils menar att det är ett 

mycket stort begrepp som innefattar många olika saker, där Tobias lägger fokus på begreppet 
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som ett verktyg i undervisningen, medan Nils diskuterar hur svårt det är att greppa ett så stort 

begrepp, men också vad annorlunda saker det kan innefatta.  

Bengt och Emma är istället inne på massmedia, och det enorma ”flöde” som finns i vårt 

samhälle. Emma lägger här en fokus på eleven och dess svårigheter och möjligheter när det 

kommer till att möta det, medan Bengt diskuterar den enorma expansion som skett och hur det 

inte längre går att kontrollera detta enorma flöde. 

 

3.2.1 Tobias om media i undervisningen 

Tobias använder medier väldigt mycket i sin undervisning. Som praktexempel tar han upp att 

han kör SVT nyhetsmorgon 10 minuter varje fredag. För Tobias är det viktigt att detta följs 

upp med att man i helklass pratar om de olika händelserna i media, alla får ta upp något de 

reagerade på eller något de inte förstår. Tobias anser att det är mycket viktigt att inte bara 

eleverna som räcker upp handen får prata, utan att alla ska vara inkluderade i diskussionerna. 

Det är alltid OK att säga ”pass”, menar samtidigt Tobias. Media har en nära koppling till SO-

ämnena, menar också Tobias, eftersom mycket av det som eleverna kommer i kontakt med på 

lektionerna även kommer upp i media, och tvärt om. 

Ett av Tobias viktigaste medier, som han använder sig väldigt mycket av, är hemsidan SO-

rummet. Det är en stor källa till kunskap och ett bra hjälpmedel i undervisningen, menar 

Tobias.  

Film är ett annat viktigt medium, och det hämtar Tobias framför allt ifrån SO-rummet och 

SLI, men även via SVT och YouTube. Film är användbart och ett viktigt medium inom just 

historieundervisningen, menar Tobias. Här pekar han samtidigt på ett problem, nämligen att 

det finns ganska få filmer som är uppdaterade och ”levande”. Tobias tycker att det inte görs så 

mycket [bra] historiefilmer, och att de som har gjorts sällan är ”up to date”. Dokumentärer 

finns det mycket av, men dessa kan ibland vara för detaljrika och långa, menar Tobias. 

Samtidigt är film en del av ”elevernas värld” och därför ett bra medium för just 

högstadieelever. ”Världskrigen finns det ju hur mycket [filmer] som helst om”, säger Tobias, 

”bland annat många bra [dokumentär]serier”. 

Tobias säger att han också använder sig väldigt mycket av bilder, detta är också något som 

ibland sker utan att han kanske direkt tänker på det, säger Tobias. Som ett bra exempel 

nämner Tobias hur man kan använda en bild som den klassiska ”en svensk tiger”, och föra en 
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diskussion kring eller göra en analys av. Den har ett slags dubbelt budskap, säger Tobias, och 

då kan man exempelvis ställa en fråga som ”Vad visar bilden egentligen”. När man gör detta 

blir bilden plösligt ett slags redskap för ett historiemedvetande, just när man sätter in bilden i 

ett sammanhang, menar Tobias. Därför är bilder oerhört bra att ha med i undervisningen, 

säger han. 

Som ett viktigt syfte av användandet av media i undervisningen nämner Tobias att eleverna 

faktiskt tillhör en generation som ständigt kommer i kontakt med media. Det är därför viktigt 

att även involvera media i undervisningen. Många medier kan också fungera som bra verktyg 

för att åskådliggöra något. Mer än något annat belyser Tobias bildens möjligheter i 

undervisningen; 

”En bild säger mer än tusen ord brukar man ju säga. Man vill att barnen ska samarbeta, träna 

sina förmågor, kunna resonera. En bild + en fråga som man får prata om kan göra jättemycket. 

Man kan fråga eleven vad bilden visar. Vad tänker personerna i bilden på? Eleverna får 

använda sina kunskaper för att diskutera och resonera kring bilden. Det är tacksamt att 

använda bilder. Det är ett väldigt bra hjälpmedel och det finns dessutom väldigt mycket bilder 

så det är lätt att få tag i material.”  

Genom användandet av bilder blir det lättare för eleverna att nå ett slags medvetande, menar 

Tobias. Med medier kan man sätta in saker i ett sammanhang och det blir lättare att nå ett 

historiemedvetande genom exempelvis en bild, än det är annars. 

När jag frågar Tobias om vilka problem det kan finnas kring användandet av media i 

undervisningen, menar han att det är viktigt att tänka på till vilket syfte man gör det. Han 

menar att man inte bara kan ”ha en film som rullar”, det krävs ett urval, samt för- och 

efterarbete. Det finns många dåliga filmer därute, menar Tobias, och samtidigt har man inte så 

mycket tid till att leta efter bra material. Tobias menar vidare att det inte görs så mycket 

filmer som är riktade till målgruppen (högstadiet). De filmer som finns är ofta för 

komplicerade. Just historieämnet menar Tobias är ett svårt ämne att hitta bra film kring. 

Samtidigt menar Tobias att den kan vara nyttigt för eleverna att höra en annan röst samt att 

höra berättelser ur andra perspektiv. Som alternativ till film nämner Tobias muntliga 

föreläsningar (videoklipp) där det används mycket bilder. Då kan man pausa, prata om vad de 

hör och ser, samt låta eleverna föra anteckningar.
54
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3.2.2 Bengt om media i undervisningen 

Bengt säger sig använda i princip alla medier som går. Det är allt ifrån film, till gamla 

tidningsartiklar, nya tidningsartiklar, videoklipp från YouTube, sådant som delats på 

Facebook, och så vidare. För Bengt är det dock viktigt att alltid kolla vad det är för källa 

bakom det som skrivs och sägs, men han menar samtidigt att exempel på dåliga artiklar, 

inlägg och så vidare är nog så lärorikt att använda i undervisningen för att visa en poäng eller 

för att öva elevernas källkritiska förmågor. 

Bengt låter elever göra analyser av tidningsartiklar och av gamla bilder. Ett exempel är ett 

speciellt läxförhör han brukar ha, där eleverna har som uppgift att diskutera kring ett 

femtontal bilder från första världskriget. Bengt använder också heta debatter för att testa 

elevernas förmåga till att föra resonemang och ta ståndpunkt. En poäng är att visa hur svårt 

det är när det finns två sidor, som båda har goda argument för sin ståndpunkt, som exempel 

nämner Bengt en judes gentemot en palestiniers syn på Palestinakonflikten, samt en debatt om 

delad idrott på muslimska skolor. 

Filmer använder Bengt i undervisningssyfte varje vecka. Då är det mest sådant som finns 

kontrollerat och tillgängligt genom SLI.se, men även ifrån YouTube. Här menar sig Bengt 

vara ”hänsynslös”, och menar att han aldrig skäms över att använda sig av, ska man säga, 

något okonventionella medier och källor. Bengt menar att han drar stor nytta av sin 

erfarenhet, då han redan vet vad som stämmer och inte och därmed inte måste kontrollera 

eller dubbelkolla källorna bakom något om han redan vet om de stämmer eller inte. 

Bengts flitiga och naturliga användning av alla möjliga olika medier har samtidigt gjort att 

han inte funderar så mycket över just hur, och till vilket syfte, han använder en del medier. 

Han är också, menar han, dålig på att låta eleverna själva skapa, göra, och använda det 

mediala, något han dock ska gå på en föreläsning om för att lära sig hantera detta bättre. 

Att han har tillgång till 15 iPads på 120 elever menar Bengt komplicerar möjligheten att 

involvera tekniken i undervisningen, men han gör det så gott han kan ändå. Han använder 

också Smartboard för att bland annat lägga upp bilder och rita på kartor. Alla slags medier 

involveras så gott det bara går. 

Under det läxförhör som Bengt talar om går det ut på att göra en bildanalys av 15 bilder från 

första världskriget. Han låter eleverna diskutera i grupper vad det tror bilderna föreställer och 

vad man kan förstå från dem. Bengt säger att han vet om att alla inte kan visa sig under 
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sådana uppgifter, men att det är en mycket god möjlighet för de elever som annars inte hörs, 

då de får stöd ifrån gruppen, vilket bidrar till att det blir ”avdramatiserat”. Bilder och 

bildanalys är något Bengt använt sig av sedan han började jobba som SO-lärare. ”Det är 

mycket bra och ger en chans för eleverna att visa A-nivå genom att analysera bilder”, säger 

han. ”Man hör ju hur eleverna kan dra slutsatser på ett helt annat sätt, oavsett om det sker 

muntligt eller skriftligt. Det är en förmåga som ska mätas, att analysera, istället för att bara 

ställa öppna analysfrågor”. Bengt tycker samtidigt att det på ett sätt är ”en nivå svårare” att 

analysera en bild, jämfört med att kanske göra en analys utifrån en fråga. 

Bengt nämner att ett viktigt syfte med att involvera media i undervisningen är att väcka 

intresse hos eleverna. Det kan vara så enkelt som att visa en vanlig tidningsartikel och föra 

lektionen vidare därifrån. Bengt menar samtidigt att skolan han arbetar på ligger långt efter 

när det kommer till IT, vilket gör det svårare att involvera vissa medier. Sitt främsta syfte med 

medieanvändningen säger Bengt dock är att försöka ”fånga vardagen”.  

När jag frågar Bengt om det finns problem kring användandet av media i undervisningen 

nämner han direkt att fördelarna är ”vida, större och fler” än nackdelarna. Han menar att det 

ingår i hans uppdrag som lärare att använda media, att lära eleverna att hantera det. Det är 

samtidigt ett ”jätteuppdrag” med alla de flöden som finns, säger han. Framför allt nämner han 

den källkritiska problematiken som finns, just att internet inte är kontrollerat, samt att till och 

med de kontrollerade nyheterna ”har åkt på smällar” för att de inte varit korrekta. 

Bengt menar dock att det inte går att påstå att ”det var bättre förr”. Det handlar snarare om att 

vi måste lära oss att hantera media bättre. Vi måste ta vara på tekniken och de möjligheter den 

erbjuder, säger han.
55

 

3.2.3 Emma om media i undervisningen 

Emma menar att vad för typ av media hon använder beror mycket på vad det är för tidsperiod 

de arbetar med. Handlar det om modern historia, som exempelvis världskrigen, kan det vara 

spännande att visa autentiska journalfilmer för att få ”uppleva” tiden och därmed fånga 

elevernas intresse. Andra tidsperioder, exempelvis forntid, kan vara svårare att möta då det 

inte finns autentisk film eller foton, men då menar Emma att man istället kan göra en koppling 

till nutiden. Filmer om exempelvis utgrävningen av Tutankhamons grav kan vara nog så 

intressant, då det visar hur historien kan spelar roll även på nutiden. Dokumentärer är mycket 
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användbart, menar Emma, speciellt om det är något kopplat till nutiden. Exempelvis har de, i 

ett samarbete mellan svenska och SO, sett en dokumentär om en samisk artist, Sofia Jannok, 

som pratar om den samiska identiteten. Emma menar att det blir både mer intressant och mer 

relevant för eleverna, när det finns en koppling mellan nu och då. Då ser eleverna att dåtiden 

har betydelse. Det är därför viktigt, menar Emma, att sätta in historien i ett sammanhang där 

eleverna känner att det får betydelse. 

Emma ser media som ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel. Det är ett sätt att åskådliggöra och 

begripliggöra historien, vilket förenklar inlärningen hos eleverna. Emma menar att det är 

enklare för eleverna att ta till sig ”stoffet” genom exempelvis bilder eller film Det blir en 

”genväg” till kunskapen och det blir lättare för eleverna att uppnå kunskapskrav och så vidare. 

Emma menar vidare att hon inte kan förstå ”hur man gjorde innan”, alltså hur man kunde 

undervisa innan media fanns.
56

 

3.2.4 Nils om media i undervisningen 

Nils lyfter fram användbarheten av presentationsverktygen Prezi. Där kan han lägga in olika 

medier, så som bilder och videoklipp. Nils använder sig också av vanlig spelfilm, ofta 

”hämtas” dessa ifrån YouTube. Han nämner också en DVD-box, en serie om första 

världskriget, som ett användbart exempel.  

Förutom bilder och filmer används ibland tidningar. Ofta beror hans underlag, och hans 

användande av olika medier på elevgruppen. Här nämner han olikheter i inlärningsprocessen 

som en viktig faktor. ”En del tycker det är lättare att utgå ifrån bilder, andra film, men det är 

även roligt att använda sig av exempelvis tidningar”, säger han. Han nämner också det 

”roliga” i att använda medier. Det kan bli tråkigt och stelt att inte använda några digitala 

verktyg eller medier alls i undervisningen. 

Nils talar om media som ett slags substitut, eller tillägg, till den lite ”stela och tråkiga” 

läroboken. Media kan göra att undervisningen blir mer intressant och rolig, och förstärka 

upplevelsen av det förflutna. Media gör det lättare för eleverna att hitta kopplingar, och det 

förstärker elevernas inlärningsprocesser när det blir mer roligt och intressant. 

Den problematik Nils ser med media i undervisningen handlar främst om upphovsrättsliga 

bekymmer. Han menar att det är svårt att följa dem regler som finns, att man inte kan plocka 

bilder och annat hur som helst men att nätets tillhänglighet samtidigt nästan gör allt innehåll 
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offentligt. Nils säger att han dock försöker, så långt det går, att ta egna bilder under resor och 

så vidare. Då blir de samtidigt mer verkliga för eleverna. 

Vidare menar Nils att det finns en problematik kring det enorma mediala flödet, med många 

rykten och annat som kanske inte stämmer. Det blir svårt att veta vad som är sant eller falskt. 

Detta är samtidigt något som bearbetas genom källkritiken, som de jobbar med i klassrummet. 

Nils säger att det är viktigt att vara medveten om ”de bekymmer som kan uppstå” när det 

kommer till media, men att fördelarna är desto fler än nackdelarna. Han nämner också att han 

själv gör ett urval åt eleverna, och att en annan lärare kanske hade gjort ett annat urval istället, 

även om det inte måste innebära ett problem.
57

 

3.2.5 Sammanfattning av media i undervisningen 

Sammanfattningsvis kan man se några gemensamheter kring användandet av medier, men 

också olikheter. Bilder och filmer nämns som viktiga medium, även om Tobias talar en del 

om problematiken kring användandet av filmer. Tobias talar istället mycket positivt om 

bildens betydelse för att göra eleven historiemedveten, medan Bengt framför allt lyfter fram 

bilden som ett analysverktyg. Emma anser att vilket medium som används beror på 

tidsepoken, medan Nils lyfter fram elevunderlagets betydelse för hur och vad för medium som 

används. Både Emma och Nils nämner betydelsen av att väcka intresse och levandegöra 

historieundervisningen genom olika medium, där Emma lyfter fram en koppling mellan nutid 

och dåtid som extra betydelsefull. 

Samtliga lärare menar att undervisningen blir mer intressant och relevant när media 

involveras. Flera av lärarna menar också att det förstärker inlärningsprocessen och gör det 

enklare för elever att nå kunskapsmålen genom att undervisningen begriplig- och 

åskådliggörs. Genom medier blir det lättare att ”nå” historien och därmed kunskaperna om 

den. Dagens ungdomar tillgör samtidigt en generation som ständigt kommer i kontakt med 

media, och det blir därför relevant, och viktigt, att involvera medier i undervisningen, enligt 

Tomas. Emma trycker extra mycket på den pedagogiska betydelse media har, medan Bengt 

fokuserar på media som intresseväckande och en slags länk till att komma i kontakt med 

vardagen. 

Bengt och Nils diskuterar de problem som kan uppstå med ett så enormt medialt flöde, på 

framför allt internet. Bengt menar att detta blir till ett ”jätteuppdrag” för läraren, medan Nils 
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pekar på de upphovsrättsliga bekymmer som kan uppstå när man ”lånar” andras bilder och så 

vidare. Tobias nämner istället de problem som finns kring filmer som medium, där han 

framför allt pekar på en dålig tillgänglighet, för svåra filmer, samt otillräckligt med tid för att 

hitta bra filmer att visa. Både Bengt och Nils säger att fördelarna klart övervinner nackdelarna 

när det kommer till att använda media i undervisningen. 

 

3.3.1 Tobias om media och lärandet 

Tobias menar att just kunna resonera, att föra ett resonemang, är det kanske allra viktigaste 

ordet i kursplanen för historia. Detta menar han också kan nås väldigt väl genom att 

exempelvis använda bilder som ett verktyg i undervisningen. Man kan på så vis sätta igång 

elevernas tankeprocess och eleven kan öva sin förmåga att resonera. Just att saker sätts i ett 

sammanhang, vilket de kan göras genom bilder, gör att elever kan utveckla sina förmågor, och 

se att saker hör ihop. Tobias pekar på de nationella proven i SO och hur mycket bilder 

används där. Tobias menar också att detta kan hjälpa eleverna att utveckla ett 

historiemedvetande, just när saker och ting sätts in i ett sammanhang och eleverna kan börja 

se kopplingar. Som exempel nämner Tobias hur man kan visa vykort från tiden för den 

industriella revolutionen, som visar rykande skorstenar och så vidare. Då ser man vad som var 

betydelsefullt för den tidens människor.
58

 

3.3.2 Bengt om media och lärandet 

Bengt tycker att man genom att involvera media i undervisningen på ett annat sätt kan se 

elevernas förmågor, exempelvis att kunna göra en analys. Innan eleverna kommer i kontakt 

med bildanalys på lektionerna har de inte tänkt på exempelvis det mediebudskap som kan 

finnas i en bild, hur de förmedlar olika budskap och framställs på olika sätt, exempelvis 

reklam. Detta menar Bengt kan nås genom användandet av media i undervisningen. 

Samma sak gäller källkritiken. Det är oerhört viktigt, menar Bengt, att tänka tanken ”kan det 

här stämma”, eller ”vart kommer de här uppgifterna ifrån”. Bengt nämner några olika 

exempel. Bland annat berättar han hur han visade eleverna en film som belyste problemet med 

att förbjuda julbelysning på gatorna, enligt uppgifterna på grund av att muslimer tar illa vid 

sig. Bengt menar att man på ena sidan har sanningen, medan det på andra sidan är ett flöde av 

felaktigheter och osanning. ”Presidentvalet [i USA] är ett annat exempel”, fortsätter Bengt. 
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”Vi tittar i klassen på vad som sägs, vad som är sanning och vad som är genomförbart.” ”Man 

ser hur världens mäktigaste ledare använda sig av falskheter för att hamna där han är.” Det 

finns alltså mycket man kan lära sig genom medier, menar Bengt, kunskaper och insikter som 

kanske inte annars kan nås särskilt väl.
59

 

3.3.3 Emma om media och lärandet 

Emma menar att media är det allra bästa redskapet för att eleverna exempelvis ska kunna 

analysera. Genom exempelvis en bild kan eleverna ges möjligheten att tänka till och tolka 

själv, innan läraren säger något, säger Emma. Eleven kan själv fundera på vad den ser och 

vilka associationer som dyker upp. Detta kan användas till att ta reda på elevens förkunskaper, 

men också deras värderingar. Det blir mer levande att exempelvis läsa en artikel, än att läsa i 

en lärobok, menar Emma. 

Emma hänvisar också till läro- och kursplan, och kravet på att elever ska kunna sålla bland 

information, söka bland olika källor samt vara kritiska. Detta testar Emma eleverna för genom 

olika övningar där eleverna ska hitta information, men ännu viktigare, tänka till kring vilken 

information det är, och varför den ska användas. Man måste fråga sig om den är trovärdig. 

”Källkritiken ingår i varje SO-ämne och är jätteviktig”, säger Emma. ”Är du inte kritisk och 

bara söker så kan du hamna fel”, fortsätter hon, och hänvisar till sidor på internet med felaktig 

information.  

Emma fortsätter med att berätta om en övning om historiebruk hon brukar göra med eleverna. 

Då får eleverna se ett antal olika bilder som är tagna i nutid, men som har en historisk 

betydelse, bland en sydstatsflagga på en ”raggarbil”. Då får eleverna lära sig hur en symbol 

kan brukas på olika sätt av olika personer, där en kulturell och ofarlig symbol ställs emot Ku 

Klux Klans mycket skilda, rasistiska, bruk av symbolen. Som ett annat exempel visar Emma 

en bild på en whiskysort, med ett historiskt namn och etikett, och då handlar det om ett 

kommersiellt historiebruk. ”Allt som händer och sker nu kan ha en historisk koppling i det 

syfte man använder det”, menar Emma. ”Sabaton gör historisk musik om Sveriges 

stormaktstid, de har omtalats om de är rasistiska eller inte.” Emma menar att alla de bilder 

hon använder är medier, och att de används för att testa elevernas kunskaper och förmågor. 

Även artiklar kan användas för samma ändamål.
60
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3.3.4 Nils om media och lärandet 

Nils menar att olika medium, så som bilder och filmer, kan ge eleverna en ”bredare syn” [på 

historia]. Man kan också bättre öva elevernas källkritiska förmåga, genom att exempelvis 

välja ut artiklar där samma händelser beskrivs på olika sätt, eller ur olika perspektiv. Detta 

kan också testa elevernas analysförmåga. Att låta eleverna själva använda media, så som att 

spela in film, övar också elevernas kommunikativa förmåga, att kunna förmedla saker för 

andra. Media är också ett lämpligt undervisningsverktyg, menar Nils. Eleverna är uppvuxna 

med media, men vet samtidigt kanske inte alltid hur det ska ”tacklas”. ”Det finns inte längre 

något ämne som heter datakunskap”, menar Nils, ”men IKT ska genomsyra all undervisning”. 

Eleverna får därför använda datorer och iPads för att i undervisningen komma i kontakt med 

media, och därigenom får eleverna öva sig i att sålla bland informationen, värdera källorna, 

och därigenom öva flera viktiga förmågor. 

Media kan också fungera kompletterande till ett annat läromedel, menar Nils, nämligen 

läroboken. Media kan ge vidare information om samma händelse. Vidare menar Nils att 

eleverna kommer sluta skolan någon dag, och att de då möts dagligen av media. De ska då 

kunna sålla mellan vad som är relevant och inte. ”Vi måste fostra dem och lära dem de 

grundläggande sakerna för att kunna leva i denna värld”, säger Nils.
61

 

3.3.5 Sammanfattning av media och lärandet 

Samtliga lärare belyser möjligheterna media erbjuder när det kommer till att testa elevernas 

förmågor. Tobias tolkar förmågan att resonera som den allra viktigaste i kursplanen för 

historia, och menar att detta enklare kan nås genom exempelvis bilder, där historien sätts i ett 

slags sammanhang. 

Bengt och Emma talar vidare om elevernas analysförmågor, och hur detta kan testas genom 

att involvera olika medium i undervisningen, inte minst bilder och att göra en bildanalys. 

Emma lyfter vidare fram den betydelse historiebruk har i historieämnet, att exempelvis en 

historisk symbol kan brukas olika av olika personer, exempelvis kulturellt eller kommersiellt. 

Nils är mer inne på hur media kan ”bredda” elevernas kunskaper och vyer men också hur 

eleverna genom att själva komma i kontakt med media kan öva sina kommunikativa 

färdigheter, samt sin analysförmåga. De ska också förberedas för samhällslivet, där media har 

en mycket stor betydelse. 
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3.4.1 Tobias om media i samhället och vardagen 

När jag frågar Tobias om hans syn på den påverkan media har på oss i vardagen, och i 

samhället, tänker han direkt på källor och källkritiken och den jättestora betydelse det har för 

historieämnet. Han menar att eleverna genom olika prov visat att de behärskar källkritiken 

och vet hur man ska tänka källkritiskt på nätet. Men när de hör något, i vardagen, kan det vara 

svårare för dem att tänka kritiskt. Det är svårt, menar Tobias, med det enorma nyhetsflödet de 

ständigt utsätts för. 

Detta försöker Tobias bemöta så mycket som möjligt, genom att ta upp det på lektionerna. De 

tittar på nyheter, gör ”nutidsfrågor” och diskuterar saker som skett, eller sådant de läst eller 

hört. Eleverna är väldigt engagerade när det händer något i världen, menar Tobias. ”Därför 

måste man också ta upp dessa saker som SO-lärare”. Han menar att man genom nyheterna 

även kommer in på det historiska. Genom presidentvalet i USA har de kunnat diskutera 

historiska presidenter, så som John F Kennedy. 

Tobias jämför med sig själv och menar att eleverna är mycket mer medvetna och uppdaterade 

idag jämfört med förr. ”Dem är duktigare, kan mycket mer, om att stå för sina åsikter, berätta 

och så vidare”. Eleverna är heller inte rädda för att fråga eller prata om något de hört eller sett, 

säger Tobias. De är också väl medvetna om vad som läggs ut, på sociala medier och så 

vidare.
62

 

3.4.2 Bengt om media i samhället och vardagen 

Bengt menar snarare att det är väldigt jobbigt för eleverna. Inte bara media, utan hjärnan 

påverkas av det som läggs ut och sägs på sociala medier hela tiden. Det upptar all deras 

uppmärksamhet, menar Bengt, och gör att eleverna känner sig förvirrade. Bengt tror att 

ungdomarnas hjärnor är fullstädigt överfyllda av alla flöden och att man som lärare måste 

hjälpa till att sätta stopp och ”tömma” lite. Då menar inte Bengt att man ska ta ifrån dem 

mobil och internet, men att man ska stanna upp då och då, och tänka efter. Eleverna får ofta 

fel slags information, samtidigt som de ”snöar in sig” på den information de redan gillar och 

håller med om, istället för att hålla ett vidöppet perspektiv. Bengt menar att man lätt tar ”den 

enkla vägen” och håller sig till de flöden där man redan har sina åsikter istället för att titta på 

vad motsatsen tycker. 
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Allt detta är samtidigt något man måste ta till vara på, menar Bengt. Det mediala flödet är en 

”guldgruva” för en SO-lärare idag, säger han, men pekar också på den ”inflation” som finns i 

nyhetsflödet idag.
63

 

3.4.3 Emma om media i samhället och vardagen 

Emma, som undervisar i en särskild elevgrupp, menar att en del elever kan stänga ute 

omvärlden och inte tar till sig den. Andra elever tar, tvärtom, till sig allt de hör. Det gör att en 

del elever känner sig rädda för omvärlden på grund av allt de hör, ser och läser. De är rädda 

för IS, rädda för klimatförändringarna, och vissa tror att jorden ska gå under. Andra berörs 

som sagt inte alls av det som sägs i media. 

Emma menar samtidigt att en tonåring idag ständigt utsätts för att tänka till och ta ställning. 

Man har inget annat val i dagens mediala samhälle. Detta menar dock Emma är något bra. 

Eleverna blir tänkande varelser. Det finns dock vissa problem. Ett sådant är att många elever 

bara tar till sig nyheter genom Facebook. Då är det ett urval som är vinklat, där man enbart 

väljer ut det som är intressant och där man håller sig i sin egen krets, menar Emma. Många 

elever möter därför bara nyheter som är okontrollerade och där det handlar om att ta ställning, 

att ”gilla” eller inte. 

Emma drar själv nytta av media, och det är inte något som ställer till det för henne, säger hon. 

Media hjälper till att höra undervisningen mer relevant och blir därför ett viktigt hjälpmedel. 

Emma kommer i kontakt med sådan media som eleverna inte gör, exempelvis sådant från 

SVT. Media som man stöter på i vardagen kan bli en mycket bra ingång till olika teman i 

historian, menar Emma.
64

 

3.4.4 Nils om media i samhället och vardagen 

Nils tror att det enorma flödet från media, och den tillgänglighet som finns, gör det svårt för 

många ungdomar. De matas ständigt med information genom sina telefoner som de alltid har 

med sig, och det handlar då främst om medier som gör det svårt för eleverna att se en helhet. 

Det blir att de får med sig små fragment, menar Nils. Han tror att det kan bli jobbigt för 

ungdomarna att ständigt nås av allt det här, och att de inte vet hur de ska bearbeta 

informationen, eller om den är relevant eller inte. Nils tror att detta påverkar ungdomarna 

mycket. 
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Samtidigt menar Nils att det är något att ta vara på och man kan samlas kring media i 

undervisningen. Ibland har eleverna hört något som kan tas upp på lektionen och det finns 

ofta en koppling mellan media och de olika teman som tas upp i historieundervisningen. Här 

har han samtidigt ett utvecklingsområde, säger Nils, att involvera median ute i samhället 

bättre i undervisningen. Han menar att det är viktigt för eleverna att förstå att skolämnen inte 

är ”statiska saker” som bara existerar för sig själv. Samhället är inte ämnesuppdelat. Det är 

därför viktigt att visa eleverna att världen inte består av ”små fack”, utan att allt påverkar 

varandra. Detta kan man bättre göra genom att integrera medier i undervisningen, menar 

Nils.
65

 

3.4.5 Sammanfattning av media i samhället och vardagen 

Flera av lärarna menar att det enorma flöde av media som eleverna matas av ute i samhället 

har en stor påverkan på dem, och för vissa blir det jobbigt och svårt att hantera. Emma och 

Nils diskuterar hur eleverna inte får med sig ”hela bilden” utan små fragment av en helhet, 

vilket gör det svårt för dem att veta vad som är sant eller inte. Tobias tycker tvärtom att 

eleverna är mycket duktiga på att hantera källor och vara källkritiska, men att det så klart är 

svårt för dem att sortera bland det enorma medieflödet. 

Samtliga lärare belyser vikten av att ”samlas” kring median eleverna möter i vardagen, och 

flera nämner att en koppling ofta kan göras mellan dagens nyheter och historieämnets teman. 

Media, menar lärarna, är något att ta vara på och utnyttja som SO-lärare. 
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4. Analys 

 

4.1 Genomförande 

Som tidigare nämnt (i 2.6) har jag använt mig av en abduktiv ansats för att bilda mig en 

teorietisk utgångspunkt inför undersökningen. Jag har också, till viss del, utgått ifrån 

Grounded Theory, eller teoribildning på empirisk grund, för att analysera mitt resultat. Det 

har gått till som så att jag har sett över resultatet, tagit ut det mest viktiga och relevanta sett till 

mitt syfte och mina frågeställningar, och kategoriserat dessa data i nya ”fack”. Inledningsvis 

kunde resultatet kategoriseras ner i 10 olika sådana fack, vilket jag sedan kunde föra samman 

till 6 olika kategorier. Dessa 6 olika delar kommer att utgöra innehållet för 6 olika rubriker 

under detta avsnitt, varav en får fungera som analysdiskussion. 

 

4.2 Urval och kategorisering 

För min analys har jag valt att titta på de kopplingar, och olikheter, som finns mellan mitt 

resultat och tidigare forskningsresultat, samtidigt som dessa kopplas till mitt syfte och mina 

frågeställningar; 

Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur medier kan användas i 

historieundervisningen. De frågor jag ställde var följande; 

 Hur kan man, enligt lärare, använda sig av medier i historieundervisningen för att 

positivt påverka elevernas kunskaper och förståelse inom historieämnet? 

samt 

 hur kan användandet av medier i historieundervisningen förbättra elevernas 

historiemedvetande, samt deras förståelse för hur historia brukas? 

Jag har utifrån relevans till detta syfte och dessa frågeställningar, genom analys av resultatet, 

skapat 6 kategorier; 

1) Media – ett vitt begrepp. 

2) Levande historia – hur media kan väcka intresse, förmedla kunskaper samt 

förenkla inlärningen och förståelsen. 

3) Medier och källkritik – hur media kan fungera som ett källkritiskt redskap. 
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4) Medier som redskap för historiebruk och historiemedvetande. 

5) Mediers relevans och betydelse – media i och utanför klassrummet. 

6) Problem och möjligheter – en diskussion kring de dilemman en lärare möter kring 

media. 

 

4.3 Media – ett vitt begrepp 

Det är ingen tvekan om att media är ett väldigt vitt och stort begrepp, inte heller att det fyller 

en stor funktion och en stor plats i såväl samhället som i klassrummet. Lärare tycks tala om 

massmediers betydelse, ett ”medielandskap” eller ”kommunikationssamhälle” där vi ständigt 

möter mediala ”flöden”. Tydligt är att lärare inte riktigt kan sätta fingret på vad media exakt 

innebär, vilket inte är märkligt med tanke på begreppets enorma bredd och 

användningsområden. Media spelar samtidigt en viktig roll i undervisningen och är något 

lärare menar används mycket ofta. 

Även om lärarna menar att det är ett stort begrepp som innefattar en mängd olika saker, tycks 

tankarna gå till alla typer av nyheter, samt framför allt medierna film och foton.  

Mycket av den tidigare forskning jag läst har kretsat kring just film och foton. Där finns 

däremot inte mycket skrivet om hur nyheter kan komma in i undervisningen. Zander menar att 

historisk film är mycket relevant för historieundervisningen och därmed ett viktigt historiskt 

medium.
66

 Även Hultkrantz talar om filmens betydelse och hur viktig den kan vara för 

historieundervisningen.
67

 Även Ludvigsson diskuterar i sin forskning hur den ”visuella 

median”, den media som innehåller rörlig bild och ljud, har stor betydelse och påverkan.
68

 

Detta stöds även av Deldén, som har lagt sin forskningsfokus kring den visuella medians 

betydelse.
69

 

Ludvigsson är den forskare som tydligast diskuterar media på ett liknande sätt som de lärare 

jag intervjuat, nämligen den enorma betydelse media har i samhället, och därmed även i 

skolan och inom SO-ämnena.
70
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Thorp gör i sin forskning skillnad på medier och historiska medier, där han menar att det 

betydelsefulla är hur ett medium används. När ett medium används i syfte att fungera 

historiskt eller historiedidaktiskt, så som en historisk spelfilm, är det ett historiskt medium.
71

 

Dock kan ett ”vanligt” medium också göras historiskt om det används i det syftet,
72

 

exempelvis som en av mina intervjupersoner nämner, kan man diskutera det amerikanska 

presidentvalet för att komma in på presidenter genom tiderna, och då är det plötsligt historia 

man talar om. Det finns också mängder av exempel på hur medier som inte är typiskt 

historiska, så som Facebook, SVT eller Youtube, kan användas i historiska syften och bli 

förmedlare av histora, och det tycks framför allt vara medier som inte i sig är typiskt 

historiska som de lärare jag intervjuat utgår ifrån i historieundervisningen. 

 

4.4 Levande historia – hur media kan väcka intresse, förmedla kunskaper 

samt förenkla inlärningen och förståelsen 

I detta avsnitt kommer fokus ligga på hur media kan användas i undervisningen för 

kunskapens skull. Mycket av den tidigare forskningens fokus ligger just kring hur ett visst 

medium kan användas för kunskapsändamål. När Zander diskuterar filmens betydelse för 

historisk kunskap talar han om hur film kan verka stimulerande – att man kan få en slags 

känsla av att befinna sig i historien. Historia blir alltså genom film mer levande och kan 

”fånga upp” tittaren, man upplever historien.
73

 

Hultkrantz lägger större tonvikt på hur film kan fungera som ett pedagogiskt redskap eller 

hjälpmedel. Film kan, menar Hultkrantz, användas som en ren faktaförmedlare. Då behöver 

det vara sanningsenliga dokumentärer eller liknande. Film kan också användas för att 

diskutera etik och moral. Det är inte ovanligt att man exempelvis visar filmen Schindler’s list 

som handlar om förintelsen. Hultkrantz nämner till sist att film är ett bra redskap för att helt 

enkelt väcka ett intresse hos eleverna, precis som Zander diskuterar.
74

 

Eleverna själva tycks mena att film är ett bra historiskt medium, åtminstone enligt Deldéns 

studie. Deldén menar att film, med dess ljud och rörliga bilder, förstärker upplevelsen av 

historien och gör att historien känns meningsfull. Eleven tycks enklare kunna göra egna 

tolkningar av historien genom den stärkta upplevelsen från rörlig bild och ljud. Det blir mer 
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”verkligt”. Deldén förklarar att detta beror på att upplevelserna från filmen blir till ett minne 

hos eleven, och därigenom känns händelserna mer verkliga. Därmed förbättrar film även 

inlärningsförmågan, menar Deldén.
75

 

Är det då bara rörlig bild och ljud som får elever att börja tänka och förstå historia på ett annat 

sätt? Gills studie, om användandet av bilder i undervisningssyfte, tycks visa att bilder också 

kan vara ett mycket användbart och viktigt medium. Till skillnad från film som tycks fungera 

som ett framför allt intresseväckande och inlevelseskapande medium, kan bilder öppna upp 

för ”komplexa resonemang” och ”insiktsfulla analyser”. Bilder kan sätta igång elevernas 

tankeprocess och öppna upp för reflektioner och diskussioner av den historiska kontext som 

bilden speglar, enligt Gill.
76

  

Min egen studie menar jag går väldigt väl samman med resultaten från tidigare forskning. Jag 

kan inte genom min studie bevisa att medier gynnar elevers kunskapsutveckling, men de 

lärare jag intervjuat tycks vara högst övertygande om att så är fallet. Bilden framhävs som det 

kanske absolut viktigaste mediet för att få eleverna att tänka till, resonera, reflektera över 

historien och göra analyser av den historiska kontexten. Saker, så som historiska händelser, 

gestalter och kontexter, sätts genom bilder i ett sammanhang, där det blir lättare för elever att 

förstå sig på historien. När saker sätts i ett sammanhang och görs mer ”verkliga” kan elever på 

ett annat sätt diskutera dem, reflektera över dem, och vidare öva sina förmågor. Det tycks 

därför finnas starka belägg för att medier kan gynna elevers kunskapsutveckling. 

 

4.5 Medier och källkritik – hur medier kan fungera som ett källkritiskt 

redskap 

Genom min studie har jag upptäckt ett mycket viktigt användningsområde för media i 

undervisningen – nämligen att öva elevernas källkritiska förmåga. Det tycks vara nästan 

uteslutet genom media som de lärare jag intervjuat övar eleverna på källkritik. Detta beror 

kanske också mycket på att man måste förhålla sig kritiskt till alla de källor man stöter på i 

media, då mycket kan vara felaktigt eller bristfälligt. Elever måste göras medvetna om att de 

måste ställa sig kritiskt mot de saker de läser eller hör, exempelvis genom att ställa frågan 

”kan det här stämma?” eller ”vart kommer de här uppgifterna ifrån”? En större källkritisk 

medvetenhet kan nås genom att i klassrummet diskutera de saker som uppmärksammas i 
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media och låta eleverna tänka till. Det kan också göras genom att låta elever söka bland källor 

medan de tänka extra noga på att förhålla sig kritiskt till dem. Genom att öva eleverna på att 

tänka till kring sannolikheten bland källor de stöter på kan elever nå en större medvetenhet 

och enklare sålla bland alla de saker de ständigt ser och hör, framför allt i media. 

Källkritik diskuteras i viss utsträckning i den tidigare forskningen, men inte så mycket kring 

undervisningssyfte utan mer om de brister som finns i historiespecifika medier, så som 

spelfilm och dokumentärer. Zander diskuterar hur historia genom film kan riskera att 

framställas både ensidigt och fragmentiserat, genom att vissa historiska händelser är mycket 

mer populära att belysa eller dramatisera. Samtidigt diskuterar Zander problemet med hur 

dramatiseringen av historiska händelser kan brista i trovärdigheten. Det finns helt enkelt 

filmer som inte skildrar den faktiska historien och kan ge fel bild av vad som är historiskt 

korrekt.
77

 När Hultkrantz samtidigt menar att människor har förvånansvärt stor tillit till filmer 

och dokumentärer har vi fått en källkritisk problematik, nämligen att människor kan tro på 

falskheter och sanningsbristande skildringar och berättelser av historien. 
78

Då ligger 

problematiken kring media plötsligt lite närmare undervisningssituationen och den 

problematik man kan stöta på i klassrummet. Det ger också en tankeställare till vilken sorts 

film man ska visa eleverna. 

 

4.6 Medier som redskap för historiebruk och historiemedvetande 

En viktig del av denna uppsats har varit att ta reda på hur elever kan möte historiebruk och 

hur de kan bli mer historiemedvetna genom att komma i kontakt med medier i 

historieundervisningen. Historiemedvetande och dess koppling till media nämns sparsamt i 

den forskning jag gått igenom, men bland annat Hultkrantz menar att film kan användas för 

att se hur historia brukas, genom att visa flera olika perspektiv på historien. Elever ska då 

kunna se att historien kan skildras på olika sätt, och med olika syften, och förstår då att 

historia är något som kan brukas olika. Detta kan tolkas som att genom att jämföra olika 

filmer, och därmed olika perspektiv på historien, kan elever få en bredare bild av historien och 

förstå att den är problematisk.
79

 Zander menar istället att den i regel oproblematiska 

framställningen av historien i film gör att historia kan upplevas konventionell och enkelspårig. 

Zander hänvisar till ett slags politiskt historiebruk, där det handlar om att framställa film så 
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”politiskt korrekt” som möjligt. Detta talar alltså emot att film kan användas för att vidga 

elevernas vyer.
80

 

En ytterligare problematik som kan uppstå kring historiska medium är när det finns ett behov 

av att tjäna pengar på mediet och historia alltså brukas för kommersiella ändamål
81

. Då kan 

starka vinstbehov krocka med de kanske inte alls lika starka kraven på historisk korrekthet. 

Filmer kan också förlora det historiska fokuset gentemot exempelvis en kärleksberättelse 

(som exempelvis är fallet i Titanic och Enemy at the Gates).
82

 

Backman Löfgren diskuterar inte nämnvärt historiemedvetande i sin studie, men det kommer 

upp indirekt i hennes forskning. Bland sina resultat diskuterar hon hur elever ofta tycks utgå 

ifrån sin egen samtid när de försöker begripliggöra historien. Historien tycks bli lättare att 

förstå när den relateras till något eleven är bekant med. Som exempel nämner Backman 

Löfgren hur en elev relaterat fällda bomber från ett krigsflygplan för länge sedan till 

terrorattacken på World Trade Center 2001. Denna elev tycks alltså ha gjort en koppling 

mellan en dåtida och en nutida händelse för att begripliggöra det förflutna. Elev tycks således 

blivit mer medveten om den historiska kontexten genom att jämföra den med en bekant 

händelse.
83

 

Liknande resultat finner jag i min egen studie där framför allt en lärare diskuterar medias 

betydelse för att både skapa historiemedvetande och visa hur historia kan brukas. I 

historiemedvetandets fall diskuterar läraren hur eleverna är mycket mer mottagliga och 

förstående av historien om den jämförs med eller ställs i förhållande till något nutida. Som 

typexempel nämner hon en dokumentärfilm om utgrävningen av Tutankhamons grav och en 

dokumentärfilm om en samisk artist och hennes syn på den samiska identiteten. Läraren 

menar att historia blir mer meningsfullt när eleverna förstår att historien har betydelse för 

dem, nu. De blir på så vis historiskt medvetna och kan se kopplingar mellan dåtid och nutid 

och förhoppningsvis även förstå att historien och nutiden speglar vår syn på framtiden. 

I fallet med historiebruk exemplifierar läraren detta genom en bildanalysövning, där poängen 

är att visa att historiska symboler brukas i olika syften och av olika personer och grupper idag. 

Det kan vara av kommersiella skäl, för att sälja varor av olika slag, men också för att skapa en 
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identitet, så som hur sydstatsflaggan används av ”raggare”. Läraren visar här tydligt att bilder 

kan användas flitigt i undervisningen för att visa hur historia brukas. Eleverna når nya insikter 

och kunskaper genom att lära sig olika historiska symbolers betydelse och signifikans, 

samtidigt som de får en förståelse för att historia används idag, i många andra syften än att 

skapa kunskap om det förflutna. Här syns tydligt hur kraftfullt ett medium kan vara för att 

åskådliggöra något och göra elever mer medvetna om den historiska betydelsen av saker. 

 

4.7 Mediers relevans och betydelse – media i och utanför samhället 

Det finns tydliga belägg för att involvera media i undervisningen på grund av den tveklöst 

mycket stora påverkan media har på oss. I vardagen stöter vi på media nästan konstant, och 

min undersökning visar också att lärare menar att eleverna i högsta grad påverkas av alla de 

”flöden” de ständigt stöter på. Det är dock tvetydigt vad för slags påverkan media har på 

eleverna. Några lärare verkar mena att eleverna är väl medvetna om att man måste förhålla sig 

kritiskt gentemot allt man läser, ser och hör, medan andra menar att det nog är mycket jobbigt 

för eleverna att orientera sig i en värld där man inte vet vad man kan tro på och inte. 

Alla lärare i denna undersökning tycks dock mena att media är något att ta vara på, och som 

måste användas i undervisningen just på grund av dess stora betydelse, men också på grund 

av alla de falskheter och svårigheter eleverna kan mötas av. De måste ”övas” i att kunna 

orientera sig, på nätet inte minst. 

Ludvigsson kan inte i sin forskning förklara den påverkan media har på oss, utan menar att det 

inflytande media har på oss är ett ”hett debatterat ämne” och att man helt enkelt inte vet hur 

mycket media påverkar oss. Han menar vidare att det å ena sidan går att se att media påverkar 

vårt sätt att tänka och se på saker, men å andra sidan går det inte styra över hur någon reagerar 

på den information och de budskap denne möter.
84

 

Även om man inte kan säga exakt hur media påverkar oss, tycks det vara nästan en 

självklarhet att media även ska bemötas och bearbetas i skolan. Detta görs inte minst genom 

källkritiska övningar, där de falskheter och oklarheter vi stöter på genom olika medium kan 

bemötas. Lärarna i denna studie tycks också mena att nyheter som man möter genom media 

kan vara en god ingång till många historiska teman, exempelvis att gå till grunden med 

Palestinakonflikten. 
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4.8 Problem och möjligheter – en diskussion kring de dilemman en lärare 

möter kring media 

Media i undervisningen är inte bara ”guld och gröna skogar”. Det finns också en del problem, 

eller svårigheter, kring användandet och bemötandet av media. Problemen kring historisk film 

har jag till viss del redan tagit upp, där Zander menar att historiska spelfilmer kan vara allt för 

konventionella och riskera att framställa historien som fragmentiserad. Det finns ofta 

bristande trovärdighet kring historiska spelfilmer, och ibland en avsaknad av historiskt fokus 

där ”krutet” ibland kan läggas på kärleksberättelsen i filmen istället.
85

 Hultkrantz poängterar i 

sin studie att det finns en stor tillit till filmer med historisk skildring, vilket kan leda till 

källkritiska problem. Till och med dokumentärer kan skildra en felaktig bild av historien på 

grund av bristande källmaterial eller motiv så som kommersiella behov.
86

 

I min egen undersökning har jag funnit liknande resultat, nämligen att lärare tycks förhålla sig 

något kritiskt gentemot spelfilm. Man kan inte välja precis vad som helst, utan måste vara 

försiktig med vad man visar eleverna, och i vilket syfte, då de kan innehålla felaktigheter. Det 

kan därför vara svårt att hitta bra spelfilm att visa eleverna, och de ”riktigt bra” 

dokumentärerna riskerar att bli för invecklade och svåra för eleverna, menar en av lärarna i 

min studie. Andra lärare belyser den källkritiska problematiken med media, men menar att 

problemen inte överväger fördelarna, utan tvärtom. Media ses snarare som något att ta vara 

på, en ”guldgruva” menar en av lärarna. Även upphovsrättsliga bekymmer nämns som ett 

problem med media. Med den tillgänglighet på media som finns, kan det vara svårt att som 

lärare veta vad man får ”ta” och inte, då saker kan vara skyddade av upphovsrätten.  

Det som lärarna gemensamt ser som ett stort problem, är de enorma flöden med falskheter 

som sprids över nätet, där elever ständigt kommer i kontakt med information och budskap 

som kan vara helt osanna eller ha en farlig vinkling. Alla lärare tycks vara överens om att 

detta dock är något att ta vara på, och att media därför måste bemötas i undervisningen. 

 

4.9 Slutsatser 

Jag väljer att här sätta mina slutsatser i punktformat för att tydligt belysa de viktigaste 

slutsatserna jag utifrån min undersökning, mina resultat, samt min analys, kommit fram till. 
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 En tydlig uppfattning bland lärare är att media är de enorma ”flöden” som man 

dagligen stöter på genom framför allt internet, men även TV, tidningar, med mera. 

 Viktiga medium för historia i undervisningssyfte kan vara film, dokumentärer, 

tidningsartiklar, men framför allt bilder. Bilder kan inte minst användas för att starta 

en diskussion, öva reflektions- och analysförmågan, föra resonemang samt för att öva 

elevernas historiemedvetande och förståelse för hur historia brukas. 

 Film kan vara ett problematiskt medium ur källkritisk synpunkt, men är ett bra redskap 

för att väcka intresse och förstärka upplevelsen av historien. 

 Historia är lättare att ta till sig om det görs en koppling till nutiden och något som är 

eleverna bekant, vilket samtidigt övar elevernas historiemedvetande. 

 Medier anses nästan helt oproblematiskt ha en positiv inverkan på elevernas inlärning, 

förståelse, och därmed möjlighet att nå kunskapskraven, då undervisningen genom 

media blir mer begriplig och åskådliggjord.  

 Det är ett ”jätteuppdrag” för en lärare idag att hjälpa eleverna att bemöta alla de 

falskheter och andra bekymmer som media medför och överför till eleverna. Media är 

en djungel där nyheterna ofta kommer okontrollerade och ocensurerade till 

mottagaren. 

 Det är oerhört viktigt att i klassrummet ”samlas” kring median och bemöta den 

tillsammans. Media är ofrånkomligt i dagens samhälle och man måste som lärare ta 

vara på det och begripliggöra det tillsammans med eleverna. 
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