
 

 

 
  

”Nu fattar jag lite mer hur de 

verkligen hade det och varför det 

blev så hemskt.”    
En kvalitativ studie om högstadieelevers uppfattningar av ämnet historia 

och om hur de ser på skönlitteratur och film i undervisningen som en väg 

mot ett ökat historiemedvetande.  
________________________________________________________________ 

”Now I truly understand how it really was and why it 

became so terrible.” 
A qualitative study about how students in secondary school think about 

studying history and moving towards history consciousness.  
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Abstract 

 

The purpose of this study is to contribute to an increased awareness of how students perceive 

the subject of history and how they approach the subject of increasing their awareness, 

through meeting historical characters in novels and film. I am seeking the answer to what 

opinions students have about studying history, what experiences they have of novels and film 

as a means to teaching the subject and how they look at material that give life to the thoughts 

and feelings of historical people, aiming to increase historical awareness. The study is based 

on qualitative interviews with 15 students in secondary school, The interviews are based on 

open questions and originate from sociocultural perspective, with its base in phenomenology. 

The result indicates that students perceive that studying the subject is mainly about historical 

facts. Several students, and especially students with Swedish as a second language and 

students with language difficulties, mention that the subject is linguistically difficult, with 

hard to understand words and phrases. This seems to obstruct an increased awareness of 

history. The teachers role is considered important. Their capability to interact, explain and 

clarify is important to bring the subject alive. Students can see the benefits of novels and film 

to increase historical awareness and many wish for more of that kind of tuition to increase 

interest and perception. However, many find it difficult to see how this will fit in the time 

schedule. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att bidra med ett ökat medvetande angående elevers upplevelser av 

ämnet historia och om hur de ser på att öka sitt historiemedvetande genom mötet med 

gestaltande stoff via film och skönlitteratur. Frågorna jag söker svar på är vilka uppfattningar 

elever på grundskolans senare år har om ämnet historia, vilka erfarenheter de har om 

skönlitteratur och film i undervisningen, samt hur de resonerar om att använda skönlitteratur 

och film som en väg mot ett ökat historiemedvetande. Studien bygger på kvalitativa intervjuer 

med 15 elever från grundskolans senare år. Intervjuerna bygger på öppna frågor och utgår från 

sociokulturellt perspektiv samt med en fenomenologisk ansats. Resultatet visar att eleverna 

upplever att historieämnet främst handlar om faktakunskaper. Flertalet elever, och då särskilt 

elever med svenska som andraspråk samt elever med språkliga svårigheter, lyfter fram att 

ämnet är språkmässigt svårt med många ord och begrepp, vilket verkar försvåra vägen mot ett 

ökat historiemedvetande. Lärarnas roll anses viktig och då främst genom interaktion med 

eleverna för att förklara och förtydliga men även som den som berättar och levandegör 

innehållet. Elevernas tankar om skönlitteratur och film som ett medel för att nå ett ökat 

historiemedvetande är splittrade och även om de flesta kan se fördelen med fiktiva berättelser 

samt att många önskar mer av den typen av undervisning för att öka intresset och förståelsen, 

har de svårt att se hur det ska hinnas med.  

 

Nyckelord 
Grundskolan, historiemedvetande, skönlitteratur, film, undervisning, sociokulturellt perspektiv, 

fenomenologi. 
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Inledning 

Kollegans ord för några år sedan om att den kunnigaste historikern han kände till var en 

bibliotekarie som aldrig studerat historia men älskar, och har läst mycket historisk 

skönlitteratur, har fastnat hos mig. Under mina studier i historiedidaktik var begreppet 

historiemedvetande centralt och därför har funderingar kommit om olika sätt att låta elever 

närma sig ämnet historia och ett historiskt medvetande som inte enbart baserar sig på 

traditionella läromedel. Då mitt andra undervisningsämne är svenska finns en bakgrund i att 

använda texter av olika slag som lyfter fram andra värden än ren faktakunskap, men istället 

levandegör genom det mellanmänskliga samspelet samt genom karaktärernas tankar och 

känslor. Därför vill jag ta reda på hur elever själva ser på denna möjlighet i undervisningen av 

historia mot ett historiemedvetande. 

 

Att använda historisk skönlitteratur i undervisningen kan vara ett sätt att fånga elevernas 

intresse då skönlitterär text, både språkmässigt och innehållsmässigt, kan få läsaren att leva 

sig in i stoffet lättare än genom faktatexter. Detta överensstämmer med läroplanen för 

grundskolan som säger att ett mål är att ”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, samt stärka elevernas vilja att lära…. och 

använda olika uttrycksmedel” (Skolverket, 2011a). Historia i romanform kan vara en möjlig 

väg för eleverna att tillägna sig ämnet. Intresse kan skapa djup kunskap och därmed medverka 

till ett ökat historiemedvetande, och som lärare kan man se att elever lär sig mer om lusten 

väcks för ett ämne eller del av ett ämne. I läroplanen betonas det att ett av skolans uppdrag är 

att förtydliga att kunskap inte är ett entydigt begrepp. Man kan uttrycka det på skilda vis 

såsom ”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet” (Skolverket, 2011a) och dessa 

samverkar. Vidare betonas att skolan måste se till att ge utrymme för dessa olika 

kunskapsformer så att de skapar en helhet. Att låta elever möta skönlitterära texter och filmer, 

där presentationssättet levandegör och gestaltar människor, kan ha kraften att påverka på ett 

djupare plan. Beskrivande facktexter med fakta och statistik kan exempelvis genom 

skönlitteratur och film ge oss ögonblicket, få oss att förstå skeendet på ett mänskligt plan med 

individers upplevelser och känslor. Alla elever lär sig inte på samma sätt och för vissa kan 

möjligheten att få leva sig in i en fiktiv föreställningsvärld vara öppningen in i det historiska 

skeendet och ett ökat historiemedvetande.  

 

Att som pedagog verkligen möta en elev där hen befinner sig i sin lärprocess och lyckas med 

att förmedla glädje och lust för fortsatt lärande är en stor bit av det som gör läraryrket 

attraktivt. Det är i mötet elev – lärare – stoff som kunskap växer fram. Som lärare har man ett 

tydligt uppdrag att inom varje ämne följa kursplanerna och en aspekt är att planera kurserna 

noga så att tiden finns att uppfylla dessa. I rollen som svensklärare fick jag en förfrågan av en 

kollega, tillika historielärare, om jag planerat att våra gemensamma elever skulle få 

möjligheten att läsa någon historisk roman. Hans önskan var att det då kunde få bli Anne 

Franks dagbok då klasserna arbetade med andra världskriget. Han menade att planeringen i 

historieämnet inte tidsmässigt tillät att låta eleverna läsa skönlitteratur på lektionstid även om 

han ville låta dem möta exempelvis Anne Franks upplevelser och känslor för att de bättre 

skulle förstå dåtidens verklighet. Våra diskussioner kom dels att handla om 

historiemedvetande och hur man kan arbeta med det i ämnet historia och dels 

ämnesövergripande samarbete i våra två ämnen för att möjliggöra läsande av historisk 

skönlitteratur. 

 

Begreppet historiemedvetande är centralt i svensk historieundervisning men är enligt Thorp 

(2014) förhållandevis vagt i sin definition samt är ett abstrakt fenomen som kan behöva ett 

mer detaljerat teoretiskt ramverk för att kunna specificera huruvida olika medium påverkar 
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uppkomsten av historiemedvetande. Thorp menar att mer forskning om hur individer 

utvecklar historiemedvetande, och på vilka grunder, behövs. Här behövs alltså mer kunskap 

och mitt bidrag blir därför att lyfta fram elevernas upplevelser och erfarenheter. Pedagoger 

kan ha de bästa intentioner med sin undervisning men om man aldrig frågar eleverna själva, 

eller om alltför lite forskning frågar efter elevers upplevelser och uppfattningar om inlärning 

av de olika skolämnena, kanske man missar att förstå vad som verkligen kan göra skillnad för 

att nå de höga resultat som man strävar mot. Det kanske läggs för lite uppmärksamhet på 

elevers upplevelsevärldar.  

 

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att öka kunskapen om hur elever i grundskolans senare år kan se på ämnet 

historia och om att öka sitt historiemedvetande genom mötet med gestaltande stoff via film 

och skönlitteratur. Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer och mitt bidrag är att 

vidga förståelsen av hur elever reflekterar över sitt möte med ämnet historia samt hur de 

resonerar angående möte med gångna tiders skeenden och människor i form av berättande 

karaktärer för att på så sätt öka sin förståelse och sitt medvetande om både dåtid, nutid, 

framtid och dem själva. Målet är att lyfta fram elevers förväntningar och erfarenheter och 

därigenom kunna bidra till att undervisningen av ämnet historia utvecklas. 

 

Frågeställningar: 

• Vilka uppfattningar har elever på högstadiet om ämnet historia? 

• Vilka erfarenheter har eleverna av skönlitteratur och film i historieundervisningen 

samt hur resonerar de angående att använda skönlitteratur och film som en möjlig väg 

till ett ökat historiemedvetande? 
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Bakgrund 

I detta kapitel presenteras skolans styrdokument samt begreppet historiemedvetande. Då 

denna studie delvis handlar om historiska romaners roll i historieundervisningen, presenteras 

historieämnets kursplaner om historiemedvetande men även svenskämnets kursplaner 

gällande litteraturläsning. Då begreppet historiemedvetande genomsyrar min studie tydliggörs 

och problematiseras det i ett eget avsnitt.  

 

Skolans uppdrag 
Grunden för all undervisning i skolan är skolverkets läro- och kursplaner. Dessa centrala 

styrdokument är vad lärarna har att förhålla sig till då kurser och lektioner planeras. Innehållet 

har ändrat inriktning över åren men denna studie utgår från Skolverkets nuvarande Läroplan 

för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr-11. (Skolverket, 2011a). 

Ämnet historia ingår som en del i grundskolans samhällsorienterande ämnen där geografi, 

samhällskunskap samt religion är de övriga ämnena. I grundskolans senare år läser man ämnet 

historia under minst 75 timmar fördelat på de tre åren man går på högstadiet. 

 

Kursplanen i historia 

I kursplanen i historia för grundskolan (Skolverket, 2011b) skrivs under rubriken Syfte, att 

elever i grundskolan senare år ska utveckla sitt historiemedvetande i ämnet historia. De ska 

ges insikt i att det förflutna präglar hur vi ser på både nuet och framtiden. Även stimulera 

deras nyfikenhet på historia för att de ska kunna förstå hur historiska berättelser används både 

i samhället och i vardagslivet. På det sättet skapas perspektiv på identiteter, föreställningar 

och värderingar. Kursplanen för historia på gymnasiet (Skolverket, 2011c) lyfter än tydligare 

fram vikten av historiemedvetande för elever på gymnasiet. Där betonar man att eleverna 

även ska bredda och fördjupa sitt medvetande om historia. Begreppet historiemedvetande 

genomsyrar alltså ämnet i grundskolan för att förstärkas än mer på gymnasienivå. 

Anmärkningsvärt är att begreppet historiemedvetande inte definieras fullt ut i grundskolans 

kursplan mer än ”…att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om 

framtiden.” (Skolverket, 2011b). Man har dock med själva kärnan av begreppet i orden 

förflutet - nutid – framtid.  

 

I kommentarerna till ämnet historia (Skolverket, 2011d) lyfter man fram vikten av att 

sätta in ämnets kunskapskrav samt det centrala innehållet i ämnesplanens helhet. Varje 

kurs har ett specifikt centralt innehåll som ska ge eleverna möjlighet att nå de uppsatta 

kursmålen. Grunden för ämnet är att elevers historiemedvetande utvecklas och för det 

krävs det goda kunskaper i historia, vilket dock är föränderligt då olika tider och 

individer kräver olika frågor och svar till det förflutna för att tolka nuet. Dock är det 

viktigt att ha en någorlunda gemensam referensram för att klara av att kommunicera 

och ta del av samtal i det dagliga och offentliga livet. Historiekursernas centrala 

innehåll samt kunskapskraven konkretiserar dessa referensramar så att eleverna får med 

sig relevant kunskap för kommande arbetsliv eller för fortsatta studier på gymnasie- 

samt högskolenivå. Detta görs genom att kursplanerna konkretiserar vilka områden som 

ska tas upp, såsom forna civilisationer och världskrigen men även historiska begrepp 

och kritisk granskning. Genom dessa gemensamma ramar får eleverna en historisk 

grund att stå på samt ett historiskt språk och tänkande. 

 

Kursplanen i svenska 

I kursplanerna för svenska för högstadiet framhålls det att: ”Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker.” (Skolverket, 2011e). Under rubriken Centralt innehåll står det att eleverna ska 
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utbildas i: ”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att 

urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och 

sammanhang.” (Skolverket, 2011e). Även om inte kursplanerna i historia nämner något 

specifikt om att läsa skönlitteratur kan man genom kursplanen i svenska förstå att 

skönlitteratur och lässtrategier är en bidragande hjälp till att utveckla förmågor att 

förstå och analysera berättelser, vilket krävs i ämnet historia utifrån dess syfte. 

Svenskämnets inslag i kursplanen av: ”Skönlitteratur som belyser människors villkor 

och identitets- och livsfrågor” (Skolverket, 2011e) kan sammankopplas med historians 

kursplaner som säger att: ” …historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts 

historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor” samt 

”Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors 

upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär 

diktatur och motstånd mot detta” (Skolverket, 2011b). Samtliga handlar om människors 

upplevelser och livsvillkor. 

  

Skolinspektionens granskning 

Skolinspektionen (2015) har i en rapport granskat ämnet historia. Rapporten visar att 

elever på 27 granskade högstadieskolor hade en bra undervisning om händelser, 

personer, tidsperioder samt processer bakom samhällsförändringar, vilket innebär att 

det centrala innehållet historisk referensram uppfylls väl. Däremot behövde 

undervisningen stärkas angående hur historia kan användas. Detta är viktigt för att 

eleverna ska förstå att de själva, samtiden och framtiden är direkt kopplade till dåtiden. 

En viktig del undervisningen bör utveckla är att eleverna ska förstå hur de själva, nutid 

och framtid är kopplad till historien och att de därför ska undervisas om hur man 

kopplar samman tidsdimensionerna. Denna del bör enligt skolinspektionen utvecklas på 

alla de undersökta skolorna då denna studie påvisar vad elever har med sig och inte då 

de kommer till gymnasiet. 

 

Begreppet historiemedvetande 
För att utveckla ett djupare medvetande och förståelse om hur det verkligen var i det 

förgångna och hur människor och händelser då påverkar hur vi lever nu och i 

framtiden, behöver man som pedagog se att elever är individer och ha en förståelse om 

hur man kan behöva använda olika vägar för att nå målet att eleverna ska utveckla 

historiemedvetenhet. Begreppet är inte alldeles självklart i sin betydelse men som lärare 

i historia där det är centralt i kursplanen är det viktigt att fullt ut förstå innebörden. 

Enligt Nationalencyklopedin var det först år 1979 som begreppet ”historiemedvetande” 

(u.å.) kom i den historiedidaktiska forskningen och där definieras ordet som ”…..en 

symbiotisk relation mellan tolkningar av det förflutna, förståelse av den samtida 

situationen och perspektiv på framtiden.”1 

 

Begreppet historia diskuteras av Karlsson (2009) som ”en grundläggande dimension av 

allt mänskligt liv” (Karlsson, 2009, s.25) och menar att vi både påverkas av samt 

påverkar utvecklingen av historia. Han påpekar att ämnets roll i skolan setts som 

isolerat och handlat om vad som hänt i det förflutna. I takt med att intresset för 

historiedidaktik ökat har också begreppet historiemedvetande vunnit mark och sedan 

1990-talet varit centralt i utbildningssammanhang, men anses nu även gälla i allt som 

rör vår historiska kultur. Karlsson påstår att alla människor har ett historiemedvetande 

då det handlar om identitet, språk och att kunna leva i ett samhälle. Han menar vidare 

                                                           
1 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historiemedvetande  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historiemedvetande
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att historiemedvetande är en central process som förutom förbindelsen med det 

förflutna, förflyttar sig genom tid, erfarenheter, kunskaper samt utveckling. Gällande 

identitet lyfter Karlsson fram att historia kan användas som att man lär för livet i en 

sociokulturell process. För att konkretisera tankeprocessen att lära sig av det förflutna 

finns den historiska berättelsen och författaren lyfter fram dess betydelse att möjliggöra 

en empatisk förståelse för dåtidens människor men även att för att historiska berättelser 

konkretiserar och tydliggör historiska skeenden så att de blir rimliga. Karlsson frågar 

sig om det är möjligt att ändra ett historiskt medvetande och svarar med att det krävs att 

historia förmedlas på ett skickligt och medvetet sätt i ett sammanhang så att insikten 

uppkommer att ”människan är skapad av historien och att människan är skapare av 

historien” (Karlsson, 2009, s.55). 

 

Även Nordgren (2006) definierar begreppet historia för att närma sig en förståelse av vad 

historiemedvetande innebär och han definierar det som ” alla berättelser om det förflutna som 

är levande i människors medvetande”. Därefter beskriver han begreppet medvetande som 

”människans kognitiva och emotiva föreställningar” och han menar att frågan är då hur 

medveten man behöver vara för att ha ett historiemedvetande. Liksom Karlsson (2009) 

kopplar Nordgren samman historiemedvetande med identitetsskapande, som socialisering, 

tanke och kognition. Han lyfter däremot i sin forskning fram frågan om hur mångkulturalitet 

påverkar historiemedvetandets lärprocesser. Nordgren menar att undervisning i historia 

fokuserar på Europas historia eller utifrån europeisk synvinkel. Han menar att vi idag har så 

pass många människor i vårt land som kommer från andra delar av världen och att historia om 

invandring inte finns med i våra historieböcker mer än om svenskars immigration till 

Amerika. Nordgren menar att man behöver ”närvaron av ett historiemedvetande i alla 

historiska berättelser, om inte explicit, så insatt i ett historiekulturellt sammanhang” 

(Nordgren, 2006, s.39).  

 

Även om elever genom sin undervisning ska utveckla sitt historiemedvetande, och även om 

begreppet används allt mer, menar Thorp (2014) att det enligt forskare är ett vagt och 

komplext begrepp. Thorp förklarar det som att det omfattar både historia i sig och individens 

uppfattning om historia. I sin avhandling beskriver han begreppets och fenomenets bakgrund 

och vägen framåt genom historiedidaktiken och forskningen. Thorp menar att det var 

psykologer och inte historiker som ledde vägen framåt angående hur man lär in det historiska 

medvetandet, så kallad historisk kognition. Historiker intresserade sig mer för det didaktiska 

och filosofiska fältet. Thorp menar att dessa två synsätt ligger till grund för hur begreppet 

historiemedvetande definieras och beror på i vilken kontext vi studerar det. För att klargöra 

begreppet har Thorp (2013) i en studie undersökt olika sätt att definiera historiemedvetande 

samt hur man använder begreppet i svensk forskning. I resultatet ser Thorp att svenska 

forskare definierar historiemedvetandebegreppet utifrån sju kategorier. Den första är den 

definition som samtliga använder och som Thorp benämner som ett multikronologiskt 

begrepp. Det innebär att skapa ett sammanhang mellan då, nu och framtid. Därefter följer det 

som Thorp kallar den första tillämpningen, vilket handlar om att det är ett identitetsskapande 

begrepp och som handlar om kopplingen mellan historiemedvetande och den mänskliga 

identiteten. Den andra tillämpningen innebär att historiemedvetande skapar mening genom att 

hjälpa människan att förstå sig själv och sin omvärld men även historien och människor som 

levt. Den tredje tillämningen handlar om att man både är en del av historien och att man även 

skapar historia och benämns då som det historieskapande begreppet. I den fjärde tillämningen 

som Thorp kallar för det insiktsskapande begreppet, behandlas att människor genom 

historiemedvetande tillförs kritiska förhållningssätt till historien. Den femte tillämpningen 

innebär att historiemedvetande är ett värdeskapande begrepp och handlar om att människor lär 



10 
 

sig att tolka och förstå hur andra människor agerar och vilka moraliska värden som ligger 

bakom besluten. Den avslutande tillämpningen skiljer sig från de andra genom att det inte 

definierar historiemedvetande utan handlar om att historia skapar nya frågor och sätt att se på 

historia. Thorp kallar det för ett heuristiskt begrepp. Thorp problematiserar ovanstående sätt 

att se på historiemedvetande genom att fråga sig om begreppet egentligen behövs då det 

sammanfattningsvis kan ses på två skilda sätt och borde då benämnas utifrån dem. Han menar 

att man å ena sidan kan se begreppet som identiskt med tillämpningarnas kognitiva processer, 

å andra sidan som holistiskt: större än dess delar. Thorp menar att man då egentligen talar om 

historiska förmågor, vilket gör begreppet historiemedvetande överflödigt.  

 

Thorp (2013) har även undersökt hur svenska forskare menar att ett historiemedvetande 

utvecklas hos människor. Resultatet visar att berättelsen är central, både som berättelse i sig 

och för att man i berättelsen möter andra värden såsom att man på ett personligt vis kan närma 

sig historiska skeenden samt genom normativa värderingar. Thorp menar även att man i 

resultatet kan se att omvälvande händelser kan utveckla historiemedvetandet liksom att 

studera historiska förändringar och källkritik. Han menar att enbart historisk kunskap kanske 

inte påverkar hela vårt historiemedvetande. Thorp (2016) har i en avhandling analyserar hur 

läroböcker och populärhistoriska tidskrifter presenterar ämnet historia. Han menar att dessa 

historiska texter inte alltid tar hänsyn till i vilken kontext historia skapas och återges. Texterna 

presenterar historiska händelser utan att lyfta fram att de tolkas utifrån ett visst perspektiv och 

därmed återges i en viss version. Han menar att det bör lyftas fram som en medvetenhet om 

att allt är beroende av sin omgivning och den historiska kontexten. I historieundervisningen 

kan det innebära att eleverna undervisas utifrån ett perspektiv av historiska skeenden och inte 

medvetandegörs att man kan se händelser utifrån olika perspektiv.  

 

Queckfeldt (2004) menar att historiska romaner kan medvetandegöra att det funnits ett 

förflutet, vilket inte alla elever reflekterat över. Även om de har historiemedvetenhet kan de 

sakna förståelse att de själva är en del av den historiska länken och att deras förfäder var 

människor som levde i en vardag. Författaren säger sig även märka att elever saknar 

tillräckliga historiska kunskaper för att lyckas med att se orsaker och sammanhang. 

Hermansson Adler (2004) talar om begreppet historisk empati vilket innebär att man ska 

uppnå en förståelse för hur en annan människa tänker, känner och upplever sin tillvaro. Han 

menar att man med hjälp av skönlitteratur kommer ett steg vidare i den mentala processen. 

Exemplet författaren gör är att få elever att förstå hur barnet Ulrike Beckenbauer kan tro blint 

på nazismen. Historien utspelar sig under andra världskriget och hämtas från Vibeke Olssons 

roman Ulrike och kriget, skriven 1975. Angående historiemedvetande menar författaren att då 

elever möter skilda perspektiv på den historiska händelsen/företeelsen, bidrar skönlitteraturen 

med en nödvändig problematisering till undervisningen genom att låta dem titta på olika 

perspektiv eller ta ställning. 

 

Då begreppet historiemedvetande är centralt i historieundervisningssammanhang enligt 

Skolverkets kursplan i historia (2011b), är det ett ämne som intresserat lärarstudenter att 

undersöka i uppsatser och examensarbeten. Jonsson (2014) och Szczepanski (2016) är två 

studenter som har intervjuat historielärare från högstadiet och gymnasiet angående 

historiemedvetande som begrepp samt i undervisningen. Studenternas resultat visar att inte 

alla lärare arbetar utifrån historiemedvetenhet och att skolverkets vaga definition av begreppet 

samt att de fått med sig alltför liten kunskap om begreppet i sin lärarutbildning, påverkat att 

lärarnas undervisning utifrån historiemedvetenhet, ser olika ut. Vidare har Nilsson (2017) i en 

litteraturstudie undersökt hur begreppet definieras i svensk forskningslitteratur och hur man 

kan arbeta med det i klassrummen. Resultatet visar åter att begreppet är svårdefinierat men att 
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elever anses på ett bättre sätt kunna koppla innehållet i undervisningen till sig själv om 

historiemedvetande står i centrum för undervisningen.  

 

Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om hur elever uppfattar ämnet historia, om 

skönlitterära texter, om filmer samt andra sätt att möta historia i undervisningen. Då min 

studie utgår från elevernas egna upplevelser i sin sociala skolkontext, har jag sökt tidigare 

forskning som kan ringa in denna fenomenologiska företeelse.  

 

Elevers uppfattning av ämnet historia 
Forskning om hur elever uppfattar ämnet historia och undervisningssituationen är dels baserad 

på elevobservationer eller intervjuer, dels på intervjuer av lärare. Sandberg (2018) har i en 

kvalitativ avhandling redogjort för hur elever i årskurs 5 uppfattar ämnet historia gällande 

innehåll, syfte samt undervisningsmetod. Resultatet visar att eleverna tycker att historieämnet 

är till för att lära sig vad som hänt fram till nuet och förstå varför det hände, för att förstå nuet 

samt för att det är underhållande. De tycker även att de lär sig av historiska erfarenheter och 

att detta kan komma till nytta i deras framtida yrken. Enligt Sandberg ser eleverna historia 

såsom ämnet undervisas i skolan och att det finns ett perspektiv av historia som är det rätta. 

De har svårt för att se att man kan se historiska skeenden från olika gruppers referensramar. 

Sandberg ser två olika sätt att förstå dessa elevers historiemedvetande utifrån sin 

undersökning. Ett sätt är att tolka det som att undervisningen speglar den historiekultur  

eleverna redan är en del av och därför upplevs den som passande. Ett annat är att eleverna inte 

ifrågasätter sin undervisning för att de inte har ett medfött historiemedvetande utan uppfostras 

in i skolans sätt att undervisa. Sandberg menar att alla elevers historiemedvetande därmed 

kommer att likna varandras.  

 

Hansson (2010) har undersökt högstadieelevers uppfattning om ämnet historia och 

historieundervisning samt huruvida intresse för ämnet påverkat dessa uppfattningar. 

Resultatet visar att elevernas intresse för historia i huvudsak kretsar kring 1900-talet. Pojkar 

anser att de två världskrigen är mest intressanta medan flickor gärna läser om länder som 

ligger utanför Europa. Alla tycker att den egna familjens historia är spännande. I denna studie 

visar elevsvaren att deras intresse för historia och historiemedvetande påverkas av många 

saker och att skolans undervisning endast är ett av dem. Vidare framkommer att lärarnas 

personliga historieintresse styr deras undervisning och dess innehåll i den utsträckning 

kursplanerna tillåter. Lozic (2011) skriver i sin forskning angående historieundervisning, att 

kursplanernas mål bland annat är att ämnet historia ska vara till hjälp för eleverna att ställa 

historiska frågor samt att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Han ifrågasätter dock hur 

kursplanernas innehåll förhåller sig till verklighetens klassrum. I sin forskning har Lozic 

kritiskt granskat ämnets innehåll och syfte utifrån en analys av hur elevernas identiteter har en 

påverkan på hur de ser på ämnet. I denna studie har gymnasieelever intervjuats om sina 

erfarenheter och åsikter om ämnet historia. Författaren problematiserar historieämnets 

struktur angående det alltmer mångkulturella klassrummet, men även att genus, miljö och 

globalisering bör finnas med för att anpassa undervisningen i historia utifrån elevernas olika 

identiteter. Merparten av de intervjuade eleverna menade att variation i undervisningen är 

stimulerande men att de inte anser att historiska kunskaper är viktiga för deras framtid. Dock 

tyckte de att ämnet bidrar till allmänbildning och är till nytta för att förstå hur samhället idag 

fungerar.    

 

Andersson Hult (2016) har undersökt huruvida lärares utformning av provfrågor spelar roll 

för elevernas utveckling av ett historiemedvetande. Resultatet visar att elevers provsvar på 
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prov i historieämnet, visar att de använder sig av historia för att orientera sig i tillvaron och 

inte på faktakunskaper. Hans studie baseras på gymnasieelever samt lärarstudenter och 

utgångspunkten i studien är att historiemedvetande baseras på språket på det vis att berättelser 

är grunden för historiemedvetande och utan språk finns det inga berättelser. Genom att 

studera dessa elevers provsvar har studien visat att elevers historiemedvetande aktiveras då 

provfrågor är utformade så att svaren ges i berättande form. Andersson Hult menar att det 

finns en utvecklingslinje i historiemedvetande och att den är kopplad till både språklig som 

intellektuell mognad. Han menar även att historiemedvetande alltid är närvarande och att 

människan genom den kan använda sig av historien på såväl positiva som negativa sätt.  

Stymne (2017) har i sina studier undersökt vilka möjligheter, men även svårigheter, det finns 

för elever i historieundervisningen. Hon har tittat på hur eleverna lär sig i den konkreta 

lärandesituationen och har då bland annat lyft fram insikten om hur historiska skeenden 

förstärktes vid muntlig interaktion, i jämförelse med då de producerade enskilda skriftliga 

svar. Lärares förmåga till att anpassa lektioner och material visade sig avgörande. Vidare 

visade studien att förståelsen för ämnet är starkt beroende av elevernas språkliga förmåga. De 

förväntas förstå normerna för hur man talar och skriver om historia, den så kallade 

skoldiskursen. De behöver förstå att de inte enbart kan ge korta svar utan att det förväntas 

vara utvecklade resonemang samt argumentation i svaren. Stymne menar att relationen mellan 

förmågor, innehåll och form är mycket komplex och behöver mer forskning.   

 

Skönlitterära texter i undervisningen 
Enligt Nationalencyklopedin betyder begreppet ”historisk roman” (u.å.) ”… roman med 

historiskt stoff. Genren fick sitt genombrott under romantiken med dess intresse för det 

förflutna, vilket har att göra med uppkomsten av ett allmänt historiskt medvetande.”2 Det 

finns alltså en koppling mellan historiska romaners uppkomst och popularitet samt 

historiemedvetande. Ingemansson (2018) har undersökt hur elever kan tillgodogöra sig 

kunskap och hög förståelse i ämnet historia genom att läsa delar av tre historiska romaner och 

därefter haft djuplodande textsamtal. Dessa elever går i årskurs 5 men författaren menar att 

liknande didaktiskt tillvägagångssätt kan användas i samtliga årskurser. Resultatet visar att 

omläsning samt textsamtal är en väg till djupläsning, vilket i sin tur är en förutsättning för att 

förstå alla sorters texter i alla ämnen. Ingemansson menar att kärnan i djupläsning är 

textsamtal och omläsning samt att det finns fem grundförutsättningar för djupläsning. Dessa 

är: fantasi, läslust, att ha läsarförebilder såsom lärare, att lärare väljer lämpliga texter utifrån 

elevgrupp eller individ samt att eleverna får hjälp med lässtrategier. Vid omläsning ska man 

ha ett syfte, ofta med en hypotes, samt frågor. Läraren ska visa riktningen, gärna via frågor. 

Ingemansson pratar mycket om att lärares egen läsning, kunskap om olika typer av litteratur 

och texter, hjälper eleverna till förståelse och att ta sig in i litteraturen. Hon menar även att 

djupläsning under vägledning, och gärna i en social kontext, skapar ny förståelse och lust att 

läsa. Detta saknas hos många elever idag och påverkar framgång i flertalet skolämnen.   

 

Det finns olika forskningstraditioner om litteraturdidaktik gällande att läsa och ta till sig 

litterära texter kontra skönlitterära texter. Enligt Ewald har den svenska grundskolan via 

läroplanen från 2011 fått en ”Successiv nedtoning av litteraturen och litteraturläsningens roll” 

(Ewald, 2015, s.186). Författaren förklarar det med tanken att ämnet, exempelvis 

svenskämnet, skulle förverkliga läroplanens övergripande fostrans-, bildnings-, demokrati- 

och värdegrundsmål. Han menar att nu råder det omvända förhållandet – läroplanens 

övergripande mål ska åberopa kursplanernas kunskapsmål (Ewald, 2015, s.185). I takt med 

att elever allt oftare erbjuds en egen dator eller surfplatta via sin skola, fokuseras undervisning 

                                                           
2 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historisk-roman  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historisk-roman
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alltmer på sina håll till att centreras till datorn och nätet och Ewald menar att läsning och 

litteratur i pappersform får stor konkurrens.  

 

Komplexiteten mellan samspelet en skönlitterär text och elever som läser den har är intressant 

för hur förståelsen och tolkningen upplevs, diskuterar Johansson (2015) i sin text om aspekter 

på meningsskapande i svenska och franska gymnasieelevers läsning av en skönlitterär text. 

Komplexiteten består av att både texten i sig samt läsaren har egenskaper som påverkar 

upplevelsen av det lästa. Därutöver styrs läsupplevelsen av hur man socialiseras in i att läsa 

skönlitteratur. Forskaren menar att gällande skola har undervisningen och dess yttre faktorer 

såsom styrdokument och hur examination utförs betydelse för hur eleverna hanterar 

skönlitterära texter. Johansson frågar sig huruvida skolan skapar möjligheter och 

begränsningar för eleverna när det handlar om att läsa litteratur. Hennes undersökning handlar 

delvis om vilka verktyg som används för att bygga upp förståelse och om försök att skapa 

förståelse kommer till uttryck i elevtexter. Resultatet visade att om själva händelseförloppet i 

texten inte är klarlagt förhåller sig inte eleverna till andra komponenter i texten. Förståelse av 

berättarstrukturen samt samspelet mellan läsaren och texten är de viktigaste komponenterna 

för att skapa mening. Känslomässigt baserad läsning tillsammans med systematisk 

litteraturanalys ger en fördjupad läsning vilket resulterar i relevanta tolkningar av det lästa. 

Det behövs en balans mellan det tekniskt litterära och det känslomässiga från skönlitteraturen 

för att hantera litteraturundervisning bäst. 

 

Film i historieundervisningen 
Som pedagog kan man använda sig av olika typer av film i historieundervisningen där 

spelfilmer skiljer sig från dokumentärer genom sin, oftast, fiktiva värld. Derelioğlu och Şar 

(2010) skriver att film i undervisningen kan hjälpa elever att få upp intresset och därmed bidra 

till en mer effektiv inlärning. De menar att för att film ska bli ett bra verktyg och inte ge 

negativ effekt, är det viktigt att lärarna är utbildade i, och lär ut, kritiskt tänkande. Frågor, 

jämförelser och utvärderingar av materialet behövs så att studenterna inte tror att alla dialoger 

och händelser är historiska fakta. Vidare menar forskarna att om eleverna får arbeta med dessa 

analysverktyg kan de bli medvetna om hur filmmakare påverkar vår uppfattning om historia. 

Derelioğlu och Şar menar att lärare bör vara medvetna om att ungdomar oftast väljer moderna 

filmer och att det inte är enkelt att använda historiska filmer i undervisningen och särskilt inte 

i sin helhet. Bättre då att använda delar av filmer och diskutera specifika särdrag.  

 

Deldén (2014) har undersökt hur gymnasieelever upplevt spelfilmer som en del av 

historieundervisningen. Avhandlingen bygger på intervjuer där elevernas tankar och känslor 

är i fokus. Deldén lyfter fram att ungdomar är vana vid att se spelfilmer och att de därför lätt 

kan relatera till dem. Vidare menar hon att spelfilmer har en stark dragningskraft och är 

gjorda för att underhålla samt att historiska filmer i undervisningen handlar om att förmedla 

historia på flera sätt. Resultatet i avhandlingen visar att om filmerna är välgjorda upplevs de 

som mer trovärdiga. Vidare att elever med ett redan utvecklat historiskt tänkande i högre grad 

tolkar filmerna mer kritiskt genom att koppla innehållet till tidigare kunskap samt andra 

historiska källor. Studien visare vidare på att ”…..ju mer kunskap eleverna har om den 

händelse och den historiska tid som filmerna skildrar desto lättare blir det för dem att utveckla 

historisk empati.” (Deldén, 2014, s.110). Den baseras på filmernas berättande karaktär vilket 

påverkar hur eleverna tänker och känner om det förflutna och hur det kan vara relevant i den 

historiska kontexten. Dock svarar spelfilmer inte alltid på alla historiska frågor, enligt Deldén, 

och eleverna kan bli lämnade utan förklaringar, till exempel om varför ett visst folkmord ägde 

rum. I forskningen har eleverna fått frågan om att reflektera över sitt sätt att lära sig historia 

efter att ha sett historiska filmer på lektionstid. Flera av de intervjuade eleverna uttrycker att 
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de lärt sig av att se filmerna och att de då lärt sig på ett djupare plan så att kunskaper sitter 

kvar och som de kan utnyttja i andra sammanhang längre fram. Vidare berättade de att deras 

allmänkunskap liksom koncentration ökat. Den främsta orsaken till det sistnämnda beskrivs 

vara att visuell kunskap med rörliga bilder gör det lättare att uppleva och ta till sig 

information. Genom filmerna kunde eleverna förstå att det var verkliga individer som dog och 

inte bara ett antal personer. Denna djupa förståelse hade eleverna inte fått när de läste om 

samma händelse i sin lärobok. En elev menar att man genom film ser hur händelsen var 

istället för att få en felaktig bild inuti sitt eget huvud.  

 

Andra vägar att möta historia 
Utöver läroböcker, andra faktatexter, skönlitteratur och film, finns det en mängd sätt att möta 

historia. Som exempel kan nämnas bilder, historiska artefakter, platser och byggnader samt 

det breda utbud som finns via media. Norlander (2016) har undersökt historieundervisning i 

det multimediala klassrummet och lärares förhållningssätt till olika medier. Han har bland 

annat tittat på vilka olika slags medier gymnasielärare använder sig av i sin undervisning och 

varför de valt dessa. Utifrån studiens resultat har Norlander summerat att olika medier är 

användbara för olika syften då de förmedlar historia på skilda vis. Han problematiserar det 

enligt följande: ”Förmodligen har en mindre läroboksstyrd historieundervisning, till följd av 

ett nytt medielandskap i kombination med ett mer perspektivrikt historieämne, bidragit till 

större skillnader mellan olika lärares undervisning.” (Norlander, 2016, s.118). Norlander 

menar därför att detta bidrar till skillnader i hur historia undervisas och därmed att 

undervisningen blir mindre likvärdig. Frågan är då om undervisning som söker skapa intresse 

och ett ökat historiemedvetande också kan bidra till en mindre likvärdig utbildning i historia. 

 

För att runda av kapitlet om tidigare forskning passar Blackeys (2014) studier om att 

undervisa i historia och historiskt tänkande. Studien visar att lärare behöver använda sig av de 

didaktiska frågorna Vad, Vem, Var, När och Varför, men även att lärare i sin undervisning 

behöver visa eleverna att de historiska personerna och händelserna var verkliga och befann sig 

i sin verklighet, sin kontext. Dessutom att det som händer nu är en följd av det som hände då. 

Blackey menar att först då får kunskapen om historia mening istället för att endast handla om 

att memorera. Vidare menar han att eleverna måste tränas i att identifiera att det finns ett Före, 

ett Nu och ett Efter. Detta sistnämnda överensstämmer med det kursplanerna i historia lyfter 

fram om historiemedvetande.  

 

Sammanfattning samt kritisk hållning 
Historieämnet med dess betoning på innehåll och på begreppet historiemedvetande är ett brett 

område som historiedidaktiska forskare verkar försöka närma sig på olika sätt. I den forskning 

som ingår i denna studie visar sig likheter genom att forskarna utfört klassrumsobservationer 

eller kvalitativa intervjuer med elever (Sandberg, 2018; Hansson,2010; Stymne, 2017; 

Ingemansson, 2018; Johansson, 2015; Deldén, 2014; Norlander, 2016). Studier av, eller 

samtal med, elever verkar viktigt ur didaktisk synvinkel för att närma sig elevers lärande och 

förståelsen av hur man kan arbeta för att eleverna ska nå ett ökat historiemedvetande. En 

gemensam hållning om undervisning är att lärare verkar använda rena läroböcker i mindre 

grad och istället använder ett flertal olika metoder och material som kan lyfta fram den 

kunskap man vill förmedla. En anledning kan vara det allt mer vidgade utbudet av 

undervisningsmaterial via media som Norlander (2016) studerat. Att arbeta för att skapa 

intresse för historia hos elever som en grund för historiemedvetande, lyfts fram av flertalet 

forskare (Deldén, 2014; Derelioğlu och Şar, 2010; Hansson, 2010) och likaledes påpekas 

variationen av material och sätt att undervisa som viktig (Norlander, 2016; Stymne, 2017; 

Lozic, 2011; Sandberg, 2018). Forskningen visar att film är ett uppskattat medium som skapar 
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intresse samt underlättar inlärningen via dess visuella form och når vissa elever bättre än 

skriftliga texter. Både gällande skönlitteratur samt spelfilm är dess berättande form positiv för 

flertalet elever men ändå behövs undervisning i vad som är fakta och vad som är fiktion, 

gärna genom samtal i en social kontext, för att inlärning och ett ökat historiemedvetande ska 

kunna öka. (Derelioğlu och Şar (2010); Johansson, 2015; Blackey, 2014). Johansson (2015) 

och Stymne (2017) lyfter fram att examinationer påverkar elevers uppfattning av ämnet och 

hur deras historiemedvetande kan utvecklas. Skilda åsikter visar sig i att Sandberg (2018) 

riktar kritik mot att skolan inte medverkar till att elevers historiemedvetande får utvecklas 

individuellt då hon menar att elever fostras in i att acceptera och inte ifrågasätter stoffet som 

lärs ut. Norlander (2016) menar å andra sidan att det allt bredare medieutbudet där lärare 

väljer mellan vitt skilda sätt att undervisa och välja stoff fritt även om det är inom ramen för 

kursplanerna, medverkar till att utbildningen i historia inte blir likvärdig. Lozic (2011) är den 

ende som nämner mångkultur och att det finns en problematik dels i att ämnesinnehållet till 

största del ses utifrån europeisk synvinkel, dels i att detta kan bli problematisk för elever med 

utomeuropeiskt ursprung gällande sin identitetsbildning och som i sin tur påverkar 

möjligheten att utveckla historiemedvetandet. 

 

Nyare forskning belyser inte högstadieelevers upplevelser och tankar om historieämnet och 

om möjligheterna att fördjupa historiemedvetande genom skönlitteratur och film i tillräckligt 

hög grad och där finns en lucka att fylla och som min studie syftar till. Sandbergs (2018) samt 

Ingemanssons (2018) senaste forskningsresultat har båda sin grund i elever i årskurs 5 men 

visar elevernas lärarande och tankar om historiemedvetande samt om att djupläsning och 

textsamtal av stoff ger en djupare förståelse för kunskap. Deras forskning utgår alltså från 

mellanstadiet och tydligt fokus på historiemedvetande finns enligt kursplanen på gymnasiet, 

men då min roll nu är som lärare på grundskolans senare år finns intresset mest för dessa 

elevers lärande och utveckling. Ett ökat historiemedvetande hos elever bidrar till kritiskt 

tänkande samt utvecklande av den egna identiteten. 
 

Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie baseras på ett sociokulturellt perspektiv samt på fenomenologisk ansats. Ett 

sociokulturellt perspektiv visar på samtalets och språkets betydelse, på artefakters påverkan 

och framför allt på samspelet människor emellan. Fenomenologin fördjupar studien då 

utgångspunkten är att visa de intervjuade elevernas upplevda verklighet då de möter historia i 

undervisning genom lärare och deras presentation av ämnet.  

  

Ett sociokulturellt perspektiv 
Tänkandet om att det sociala samspelet mellan lärare och elever som en förutsättning för 

skapande av de inre lärprocesserna och personliga utveckling, ligger till stor del som grund 

för grundskolans läroplaner (Skolverket, 2011a). Enligt Havnesköld och Mothander visade 

den ryske psykologen Lev Vygotskys studier på 20-talet om barns språkutveckling, att ”högre 

psykiska processer endast uppkommer genom språkets förmedlande funktion.” (Havnesköld 

& Mothander, 2009, s.278). Samtalet är alltså en förutsättning för lärande och utveckling. 

Gällande sociokulturellt perspektiv har Roger Säljös tankar stort inflytande. Säljö (2014) 

beskriver målande att kunskap kommer till liv genom samspelet människor emellan innan den 

blir en del av individen. Detta samspel grundar sig främst på kommunikation och att den då 

skapar mening. Säljö (2015) menar att det talade språket i alla tider har varit orsaken till att 

kunskap utvecklats och delats samt varit orsak till att erfarenheter förts framåt genom 

generationer och tid. Dock blir detta statisk kunskap om den inte kommer i nya 

sociokulturella kontexter och då finns möjligheten att förnya och utveckla kunskapen. 
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Kommunikationen har genom skriftspråket även möjliggjort att information kunnat spridas 

och delats än mer. Vidare förklarar Säljö att lärande inte enbart begränsas till skolmiljön med 

dess formaliserade utbildning men att vi där får möta andra erfarenheter än dem vi träffar på i 

vår vardag. Han förklarar även att skolans lärande genom sin läroplansbaserade och abstrakta 

modell för undervisning ibland gör det svårt för eleverna att koppla kunskapen till det de 

känner igen från sin vardag. Vidare nämner författaren att dagens mångkulturella klassrum 

ändrat förutsättningarna för det pedagogiska arbetet, liksom utvecklingen av digitala 

teknologier.  Då många skolor nu arbetar med en-till-en där alla elever har en egen dator eller 

laptop, har enligt Säljö det sociokulturella perspektivet en roll i skolutvecklingen.          

  

Begreppet artefakt är centralt hos Säljö (2014) och med det menar han de fysiska redskap 

människan samspelar med och som är tätt knutet till utvecklingen av kunskap och 

samhällsutveckling. Artefakter kan vara både enkla hjälpmedel såsom praktiska verktyg som 

pennor, till digitala verktyg som datorer och som används både i vardag som i skola. Säljö 

pratar även om intellektuella artefakter och i det sociokulturella perspektivet är både de 

fysiska och psykiska redskapen det som möjliggör för människor att lära sig att hantera nya 

situationer. Säljö menar att lärandet som process ofta beskrivs som passiv där informationen 

tas in i färdig form. Enligt det sociokulturella perspektivet betyder det däremot att detta aldrig 

kan vara kunskap i sig utan kunskap är något man aktivt använder i sitt liv för att förstå, lösa 

problem samt hantera situationer så att man känner igen det och kan komma vidare. 

Författaren poängterar att kunskapen inte finns i artefakterna, inte heller enbart i användarens 

intellekt. Han menar att det är i samspelet mellan människa och artefakt vi löser problem och 

klarar av saker; vi löser situationerna genom att använda oss av redskapen på rätt sätt i rätt 

situation. Här menar Säljö att annan forskning fokuserar på att tänkande och lärande endast 

sker inom individen, men då inte får med sig de resurser utvecklingen gett oss i form av 

artefakter och det mellanmänskliga samspelet. Ett begrepp Säljö använder sig av är 

mediering. Det innebär i det sociokulturella perspektivet att både fysiska som språkliga och 

intellektuella artefakter är kulturellt färgade då de vuxit fram ur vår sociala omvärld. Ett annat 

begrepp är scaffolding som Säljö beskriver som det stöttande samarbete en mamma eller en 

lärare använder genom att övervaka och korrigera och som leder till insikt istället för enbart 

instruktion för barnet/eleven.  

 

Som Nilholm förklarar är den sociokulturellt teorin väl etablerad i svensk lärarutbildning och 

något av en ideologi. Han problematiserar dock teorin då han menar att den har som 

utgångspunkt att ”elever är aktiva och lärande varelser” (Nilholm, 2016, s.141) och att man 

inte kan anta att ett visst sätt att undervisa fungerar. Man måste visa att det fungerar i 

verkligheten. Nilholm menar att risken är att den sociokulturella teorin ses som den bästa 

angående hur undervisning bör bedrivas men om den får stå oemotsagd och man inte 

undersöker vilka praktiska konsekvenser den får för undervisningen, kan skolans breda 

uppdrag förloras. Författaren diskuterar svårigheten att använda sig av en teori som den 

sociokulturella, som ses som en relativt icke-normativ teori, för att beskriva ett normativt 

uppdrag som lärande. Han poängterar att teorin snarare fokuserar på lärande än på 

undervisning. 

 

Fenomenologisk ansats  
Då min studie söker svar på elevers upplevelser av texter och filmer behövs en utgångspunkt 

som lyfter fram den verklighet de upplever och fenomenologiskt ansats passar då väl in. 

Enligt Nationalencyklopedin är ”fenomenologi” (u.å.) ”…läran om det som visar sig för 
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medvetandet”3 och grundar sig på filosofen Edmund Husserls tankar om subjektets livsvärld. 

Som Thomassen (2007) beskriver det handlar det om hur man (subjektet) upplever sin 

vardagsvärld. Upplevelsen, fenomenet, är det man försöker tolka. Man behöver då bortse från 

förutfattade meningar om fenomenet för att kunna nå dess inre kärna. I fenomenologin är 

termen livsvärld central och Bengtsson (2005) förklarar det som den subjektiva värld 

människan lever i och upplever. Han har arbetat fram en livsvärldsfenomenologisk ansats för 

pedagogisk forskning och för min studie innebär det att historieundervisningen och 

historiemedvetandet är livsvärldsfenomen. Frågan blir då hur eleverna upplever texter och 

filmer och hur de upplever det historiska innehållet. Bengtsson menar dessutom att 

fenomenologi kan förstås som en sorts metodologisk överprincip och handlar om att göra 

rättvisa åt den undersökta livsvärlden. Han menar att utgångspunkten är forskarens egen 

livsvärld, vilken spelar roll då denne samlar in och bearbetar andras kunskaper om sina 

livsvärldar. Då skapar det möten som genererar ny kunskap. Vidare utvecklar Bengtsson att 

forskaren inte behöver känna empati för andra människors inre liv då det är kommunikationen 

och interaktionen som spelar roll. Observation räcker därför inte till utan någon form av möte 

behövs. I en intervju räcker det dock enligt Bengtsson inte med intervjupersonernas 

erfarenheter utan de måste även reflektera över dem. Först då får det upplevda ett 

meningsfullt innehåll. Därefter kommer språket in som en viktig del då intervjupersonens 

upplevda och reflekterande tankar ska uttryckas med ord och vidareförmedlas till forskaren. 

Slutligen blir detta en ny konstruktion genom forskarens uppfattning och nedteckning samt 

tolkning genom publik. En medvetenhet för dessa stadier är viktigt för att förstå en studie. Då 

utgångspunkten i min studie är intervjuer om hur elever upplever mötet med ämnet historia, 

historisk litteratur samt film om historiska skeenden, är fokus att lyfta fram elevernas 

förväntningar och upplevelser utan att deras och mina förutfattade meningar stör studiens 

resultat. Huruvida jag lyckas, blir upp till läsaren att tolka. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter 

fram att det finns kritik mot fenomenologin och att den främst bygger på att man där söker 

beskriva det givna, det som man verkligen upplever. Även att den upplevda erfarenheten är av 

betydelse. I denna studie söker jag svar på det eleverna upplever och tillräknar deras svar som 

viktiga för resultatet.   

 

Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som utvalts för studien. Först beskrivs valet av metod 

samt vad kvalitativa intervjuer innebär. Därefter behandlas urvalet av elever samt hur 

intervjuerna genomfördes, bearbetades och tolkades. Avsnittet avslutas med en diskussion om 

undersökningens reliabilitet och validitet samt om de etiska ställningstagande uppsatsen vilar 

på.      

 

Val av metod 
För att komma elevers funderingar, förväntningar och upplevelser kring ämnet historia och 

historiemedvetande nära har kvalitativa intervjuer med elever från grundskolans senare år 

utförts. Kvalitativa intervjuer innebär enligt Trost att man ”…ställer enkla och raka frågor och 

på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost, 2010, s. 25). Han 

förklarar att kvalitativa studier är bra om man vill förstå och hitta mönster och då detta 

arbetets frågeställningar baseras på elevers upplevelser och tankar, stämmer detta arbetssätt 

väl in. Vidare menar Trost att kvalitativa intervjuer i forskningssammanhang kan benämnas 

vara strukturerade om det handlar om att själva intervjun är strukturerad medan frågorna inte 

är det utan att de är öppna. I den här undersökningen stämmer detta väl då öppna frågor har 

använts men där frågorna hållit sig till ett område (se bilaga 1). Fokus i intervjuerna har varit 

                                                           
3 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fenomenologi  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fenomenologi
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att eleverna själva skulle få fundera över och känna efter hur de upplever att de bäst lär sig, 

och får upp intresset för, ämnet historia för att stärka sitt historiemedvetande. Kvalitativa 

intervjuer med öppna frågor utifrån egna upplevelser och förväntningar i den egna 

livsvärlden, leder inte till specifika svar och resultat utan till nya insikter som kan öka 

medvetenheten hos lärare angående elevers erfarenheter och sätt att tänka. Målet är att skapa 

en förståelse för problemområdet och därigenom kunna förbättra undervisningen angående 

historiemedvetande. Då de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen är det 

sociokulturella perspektivet samt utifrån fenomenologisk ansats, är det viktigt att metoden är 

anpassad, belyser samt lyfter fram dessa perspektiv på ett korrekt sätt. Som Trost påpekar är 

det av största vikt att den som analyserar intervjuerna ser de intervjuade personernas 

verklighet för att därefter kunna tolka utifrån det använda perspektivet och 

intervjusituationen.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att intervjufrågor baserade på fenomenologi fokuserar på 

hur man upplever livsvärldsfenomen utifrån den egna personen samt att beskriva världen som 

man upplever den. Intervjuaren söker tolka de fenomen som den intervjuade upplever i sin 

värld. Kvale och Brinkmann nämner att den som intervjuar försöker förstå de centrala teman 

som sägs som fakta men att man även behöver kunna läsa mellan raderna genom att titta efter 

ansiktsuttryck, lyssna efter tonfall samt andra kroppsliga reaktioner. Man behöver även förstå 

att saker ibland inte sägs, liksom att uttalanden kan vara motsägelsefulla. Vidare menar 

författaren att intervjusituationer innebär en mellanmänsklig aktivitet där interaktionen 

producerar en viss kunskap som framkommer i den specifika situationen. Dock lyfter 

forskarna fram att man inte kan betrakta en forskningsintervju som helt avslappnad och 

jämställd. 

 

Urval 

För att få tillräckligt underlag för frågorna har 15 elever från grundskolans senare år från tre 

olika högstadieskolor i tre olika landsbygdskommuner intervjuats. För att få en så bra 

spridning som möjligt på elevernas bakgrund har några av eleverna annat modersmål än 

svenska och fördelningen mellan könen är lika. Min första tanke var att ha en elev från varje 

årskurs, alltså en elev från vardera årskurs 7, 8 och 9 från varje skola, men då eleverna i 

årskurs 7 inte hade läst så mycket historia valde jag i samråd med en kollega bort dem då de 

ännu inte har så många tankar om ämnet och om historiemedvetande utifrån tiden på 

högstadiet. Då elever i årskurs 9 läst mer historia än eleverna i årskurs 8 hade de naturligt nog 

mest att säga och kunde ge ett bättre underlag för studien och därför valde jag att intervjua fler 

elever i årskurs 9 än i årskurs 8. Från varje skola intervjuades därför tre elever från årskurs 9 

och två från årskurs 8. Dock valde jag att inte utesluta eleverna från årskurs 8 då några svar 

under intervjuerna visade sig ge studien en intressant riktning jag ville inkludera. 

 

För att komma i kontakt med elever på de olika skolorna har verksamma historielärare 

kontaktats via telefonsamtal till berörda skolor. Skolorna valdes med utgångspunkten att 

undersöka skolor på landsbygden i Västra götalandsregionen, dels då pendlingsavståndet var 

rimligt och dels då jag valt att inte inkludera en jämförande utgångspunkt mellan landsbygd 

och stad. Slumpen avgjorde vilka historielärare på skolorna som blev mina kontaktpersoner då 

jag telefonledes av skolornas telefonister kopplades till de lärare som just då var tillgängliga 

för samtal, och vars elever därefter tillfrågades för medverkan i min studie. Jag har ingen 

information om lärarnas bakgrund eller deras synsätt på undervisning. Huruvida det påverkat 

de intervjuade elevernas svar, finns inte med som en parameter i studien. De lärarna jag fick 

kontakt med, frågade i sin tur sina elever om de ville bli intervjuade för denna undersökning. 

Lärarna presenterade min undersökning i helklass och då deltagandet byggde på frivillighet 
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valde lärarna själva ut elever av de som visade intresse. Min önskan var att deltagandet skulle 

vara frivilligt och i möjligaste mån jämt fördelat könsmässigt och att elever med svenska som 

andraspråk skulle vara representerade, men däröver slumpartat för att på så sätt inte styras av 

fler faktorer. För att få så likartade förutsättningar som möjligt, valde jag att inte intervjua 

elever jag normalt undervisar. Detta hade kunnat påverka de eleverna till att svara på ett mer 

personligt vis och hade därmed kunnat bidra till en mer ojämlik studie. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är de första minuterna av en intervju avgörande där kontakt skapas och där 

intervjupersonen uppmuntras till att ge sina synpunkter på sina upplevelser och uppfattningar. 

Då urvalet av elever preliminärt bestämts, sändes skriftlig information om studien hem till de 

vårdnadshavare vars barn var under 15 år vid intervjutillfället, för godkännande genom 

underskrifter. Därefter blev urvalet slutgiltigt bestämt och vid intervjuernas genomförande var 

samtliga elever närvarande vilket medverkade till att intervjuerna genomfördes planenligt.  

 

Att möta och intervjua elever som var positivt inställda till detta innebar att de var relativt 

öppna och pratsamma. Några av eleverna var mindre positiva till ämnet vilket innebar en 

spridning av hur intresserade de olika eleverna var av just historia. Även prestationsmässigt 

skilde sig eleverna år då deras lärare informerade mig efteråt om hur de ligger till 

betygsmässigt vid tiden för intervjuerna. Spridningen på de olika elevernas inställning och 

förkunskaper är relativt god för den lilla grupp som ingår i studien. Dock kan svaren inte 

sägas representera hur elever på högstadiet generellt tänker om ämnet utan dessa elever får 

sägas representera sig själva och visa hur elever i dessa årskurser kan uppleva ämnet historia 

och historiemedvetande.    

 

Presentation av de intervjuade eleverna 
 Elev Åk 9 Elev Åk 9 Elev Åk 9 Elev Åk 8 Elev Åk 8 

Skola 1 

 

Datum och tid 

för intervjuerna 

Pojke A 

 

18/10-18 

kl. 14.30 

Flicka B 

 

18/10-18 

kl. 15.00 

 

Flicka C 

 

18/10-18 

kl. 15.30 

Pojke D 

 

18/10-18 

kl. 13.30 

Pojke E 

 

18/10-18 

kl. 14.00 

Skola 2 

 

Datum och tid 

för intervjuerna 

 

Pojke F 

 

4/10-18 

kl. 15.00 

 

Flicka G 

 

4/10-18 

kl. 15.30 

Flicka H 

 

4/10-18 

kl.16.00 

Pojke I 

 

4/10-18 

kl. 14.00 

Flicka J 

 

4/10-18 

kl.14.30 

Skola 3 

 

Datum och tid 

för intervjuerna 

Pojke K 

 

11/10-18 

kl. 15.00 

Pojke L 

 

11/10-18 

15.30 

Flicka M 

 

11/10-18 

16.00 

 

Pojke N 

 

11/10-18 

14.00 

Flicka O 

 

11/10-18 

14.30 
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Reliabilitet och validitet 
För att samla in relevanta svar till frågeställningarna är det viktigt att intervjufrågorna är 

utformade så att de verkligen ger de svar frågeställningarna söker. För att undersöka om 

intervjufrågorna skulle kunna fungera i sammanhanget, utfördes en gruppintervju med några 

ungdomar i min bekantskapskrets. Efter denna testintervju omformulerades två frågor och en 

togs bort. Därefter bestämdes intervjufrågornas slutliga utformning. Enligt Trost (2010) 

innebär reliabilitet att en studie ska vara trovärdig och korrekt utförd. Vid kvalitativa 

intervjuer innebär detta att det bör finnas en reflektion av de etiska aspekterna samt i 

resultatdelen. Trovärdighet handlar enligt Trost även om objektivitet i samband med 

intervjuerna. Man bör även vara väl förtrogen med den forskningsmetod man använder, vilket 

här säkerhetsställdes med en testintervju med en kollega samtidigt som den spelades in för att 

kontrollera att tekniken fungerade. Elevntervjuerna spelades in och det i sig ökar studiens 

reliabilitet då det blir möjligt att lyssna flera gånger och på så sätt få med allt som sagts. 

Validitet handlar enligt Trost om giltighet och att frågorna verkligen bör mäta det som de är 

avsedda att mäta. Vidare menar han att både reliabilitet och validitet framförallt hör hemma 

då metoden handlar om kvantitativa studier då intervjusvar aldrig helt kan eller bör likställas. 

Dock behöver man vid kvalitativ metod beskriva metoden noggrant och öppet redovisa sitt 

forskningsresultat så att läsaren ska kunna avgöra resultatets trovärdighet.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har en kvalitativ forskningsintervju grundad på 

fenomenologi som mål att ”erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av 

intervjupersonens livsvärld” och den intervjuade ska uppmuntras att beskriva upplevelser och 

tankar så exakt som möjligt då det är det specifika beskrivningarna man söker. Intervjuer sker 

i interaktion mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad och det är viktigt att fånga 

upp om nya tankar och funderingar därför dyker upp hos den som blir intervjuad. Då hela 

studien omfattas av reliabilitets- och validitetskravet krävs det en tydlighet i såväl syfte, 

metod och teori som i intervjusituationerna och analysen. Viktigt i denna studie är att beskriva 

de intervjuade elevernas erfarenhet och upplevelser så utförligt och korrekt som möjligt samt 

en noggrannhet i att sammanställa svaren. Utifrån dessa kriterier anser jag att min studie 

uppfyller kraven på validitet samt reliabilitet.    

    

Utförande av intervjuerna samt transkription 
Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats. Då intervjuerna skett på tre olika skolor, 

intervjuades elever på samma skola, med en elev åt gången efter varandra i turordning som 

bestämdes av deras undervisande lärare. Intervjuerna hölls i olika mindre grupprum där 

eleverna var bekväma och det syntes vara relativt avslappnade miljöer som inte verkade störa 

deras koncentration. Tidsrymden höll sig mellan 25-30 min för varje person, vilket kändes 

som lagom och utan stress för eleverna. Några av eleverna var pratglada och ville berätta om 

annat som de kom in på och det gällde att föra dem tillbaka till frågorna så att samtliga 

intervjufrågor skulle hinnas med inom ramen för den utsatta tiden. Detta var viktigt då 

eleverna behövde komma i tid till andra lektioner eller då de skulle åka skolbuss hem. Andra 

elever var lite blyga eller mer fåordiga vilket ledde till att allas svar inte blev lika 

uttömmande. Under de olika intervjuerna ställdes samtliga intervjufrågor men beroende på 

eventuella följdfrågors utformning, ställdes inte frågorna i samma ordning under alla 

intervjuer.  

 

Vid transkriptionen sorterades ovidkommande prat och uppgifter liksom utfyllnadsord bort. 

Även namn, ortsnamn och namn på skolorna har tagits bort eller ändrats till allmänna ord 

såsom ”elever” eller ”skolan”.  Slutligen färgkodades svaren och detta gjorde det tydligare att 

uppfatta elevernas uttalanden utifrån mina frågeområden. De intervjusvar som citeras i 
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resultatdelen är för läsbarhetens skull delvis omskrivna så att dialekt samt ungdomsspråk inte 

ska kunna påverka förståelsen av det sagda. Dock har det gjorts med största försiktighet så att 

innehållet inte påverkats eller ändrats. 

 

Etik 
Det är ytterst viktigt att en uppsats där människor intervjuas, följer etiska forskningsregler. 

Enligt Vetenskapsrådet (2011, rev.2017) handlar forskningsetik då om hur människor som är 

med i en forskarstudie behandlas och hur de ska skyddas från skador och kränkningar. Detta 

kallas för individskyddskrav. Forskningskravet betyder att forskning är viktigt för samhälle 

och medborgare och därför sker forsning ofta i en avvägning mellan dessa båda. Gällande min 

studie i denna uppsats har alla elever tillfrågats om de vill intervjuas för min studie, de 

tillfrågades via sina lärare samt av mig innan intervjuerna startade. Då vissa av eleverna var 

under femton år vid intervjutillfället, skickades skriftlig information hem till deras 

vårdnadshavare för godkännande och underskrift (se bilaga 2). Elever och vårdnadshavare 

informerades om att eleverna när som helst under intervjun, kunde avbryta. Eleverna är 

avidentifierade, liksom skolorna och deras lokalisation. Intervjufrågorna är inte personligt 

känsliga eller på annat sätt av känslig karaktär.  

 

Kritiskt resonemang om val av metod 
Då fem elever från vardera skola intervjuades under samma dag fanns det av praktiska och 

organisatoriska skäl inte möjlighet att transkribera varje intervju innan nästa hölls. Detta är 

enligt Trost (2010) inte optimalt då varje intervju och transkribering ger intervjuaren nya 

tankar och erfarenheter som kan komma till nytta vid nästa intervju. Få öppna frågor med 

påföljande följdfrågor som kommer efter hand, innebär att det kan bli svårare att se ett tydligt 

sammanhållet mönster i elevsvaren men ger utrymme för elevers olika sätt att reflektera.  

Då kvalitativa studier endast grundar sig på några få intervjuer kan de inte sägas representera 

en grupp människor såsom här elever i grundskolans senare år. Studien visar endast hur man 

kan se på problemområdet. För att få en mer övergripande bild av ämnet behövs andra typer 

av undersökningar. I studien har elever av olika kön fördelats lika men då könsroller inte 

undersöks i studien kan man inte se huruvida detta påverkar resultatet.  
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Resultat och analys 

Syftet med min studie är att söka svar på hur elever ser på ämnet historia och hur de resonerar 

om att öka sitt historiemedvetande genom mötet med film eller skönlitteratur. I resultat- och 

analysdelen presenteras elevernas svar utifrån mina frågor och frågeställningarna. Som 

rubriker finns frågeställningarna i lite omarbetad form och med underrubriker som delar upp 

texten ytterligare för att på tydligaste vis få fram elevernas tankar och upplevelser. 

Underrubrikerna baseras delvis på intervjufrågorna samt på det som ytterligare framkom vid 

genomgång efter transkription av elevernas svar på de öppna intervjufrågorna samt påföljande 

följdfrågor. Analysen bygger på mina tolkningar utifrån mitt resultat i sökandet efter 

elevernas tankar och upplevelser. En sammanfattning avslutar resultatdelen.   

 

Elevers uppfattningar av ämnet historia 
Detta avsnitt handlar om elevernas syn på historia som ämne samt deras upplevelser av 

undervisningen. Det ger en bakgrund till deras funderingar om olika texter och filmer som 

användas, eller kan användas, i undervisningen.  

 

Historieämnet samt upplevelser av undervisningen 
Jag som alltid tyckt att historia är ett tråkigt och obetydligt skitämne, har upptäckt att det är det mest 

intressanta ämnet nu på högstadiet. Särskilt nu när vi läser om andra världskriget i nian. (Pojke A) 

 

I intervjuerna framkom att de flesta eleverna anser att ämnet historia är faktabaserad kunskap 

som baseras på att lärare presenterar material utifrån läromedel och som sedan bearbetas via 

skriftliga frågor och prov. Majoriteten av eleverna känner att lärarna varierar 

presentationssättet väl via att berätta och ofta med stöd av en powerpointpresentation, genom 

olika typer av webbsidor med länkar och filmer, via olika slags historiska texter, med stenciler 

samt lärobok i pappersform eller digital. Samtliga elever säger sig någorlunda nöjda med att 

arbeta med materialet genom att svara på frågor samt göra inlämningsuppgifter och prov. Tre 

elever nyanserar de övrigas positiva upplevelse:  

 
Jag personligen lär mig bra när läraren skriver på tavlan och när vi får svara på frågor. Vi har bara 

arbetat såhär. Vi har en lärobok som vi läser i och sen pratar läraren och skriver på tavlan. Och så 

svarar vi på frågor sen då. (Flicka N) 

 

Vi har ofta powerpointpresentationer och så pratar läraren till. Det är ok men efter en stund orkar man 

inte lyssna. Det går i ca 20, kanske 30 min, men sen vet man inte ett ord om vad hon sagt. (Pojke H) 

   

Det är nästan bara såna där minns-du frågor. Då googlar jag för det är lättast. Men det är tråkigt att 

arbeta med såna där frågor. (Flicka I) 

 

Eleverna verkar inte reflektera djupare över hur materialet presenteras men de är överlag 

nöjda över att det varieras. I de fall där variationen av hur de undervisas och hur materialet 

presenteras inte varieras i någon högre grad, verkar eleverna inte ifrågasätta detta. Vidare 

verkar de acceptera och tycka att det är viktigt att historisk kunskap är baserad på fakta.   

 

Flera av eleverna lyfter upp hur viktig läraren är för dem i undervisningen och särskilt 

gällande lärarens roll som inspirerande berättare. En elev upplever dock att det kan vara 

negativt om läraren pratar för länge då hon menar att hennes hjärna stänger av och hon orkar 

inte ta in trots att hon verkligen vill och försöker. Här märks hennes frustration och hon 

berättar vidare att detta är svårt för henne då hon verkligen vill prestera bra och nå högt betyg 

i ämnet. Tre elever nämner att deras lärare är viktiga för dem då de kan fråga dem om att 

förklara på annat sätt om de inte förstår och att de kan få anpassade uppgifter. Fyra elever 

anser att det är mycket positivt att lärarna ibland frågar de hur de vill arbeta med ett område. 
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En av dem menar att det blir mer intressant att arbeta på ett visst sätt om klassen får vara med 

och önska samt att det känns bra att läraren bryr sig om vad eleverna tycker. 
 

Läraren har betydelse och ämnet blir då roligt. Uppgifterna är bra. Jag gillar när läraren berättar för 

han är bra på det och det blir mer spännande då. När man läser i läroboken är det vissa svåra ord men 

det går bra. Jag tycker att historia är ganska roligt och spännande och det går bra för mig. Jag gillar att 

svara på frågor och läsa om saker som har hänt och jag gillar när läraren berättar om hur det var för 

människorna och hur de levde. (Pojke O) 

 

Vi fick vara med och bestämma hur vi ville jobba med medeltiden och det var kul. Läraren föreslog 

saker och vi röstade sen. Det blev så att vi jobbade med några olika områden i grupper och min grupp 

valde digerdöden. Vi fick läsa några texter och sen prata om dem i grupper. Sen fick vi hjälpas åt att 

svara på frågor och så fick vi leta upp bilder och sist fick vi berätta lite om detta för klassen. Läraren 

hjälpte oss hitta bra bilder och texter. (Pojke D) 

 

Lärarna upplevs alltså som viktiga som inspiratörer och berättare, som de som förklarar så att 

eleverna förstår samt då de låter eleverna vara delaktiga i planeringen av arbetsområden. Här 

märks det att samspelet mellan lärare – elev är av betydande vikt. För elevernas del är lärarna, 

och inte enbart stoffet, det som påverkar deras upplevelse av undervisning och inlärning. 

Detta samspel verkar föra både kunskap och intresse för ämnet i riktning framåt. De elever 

som upplever ämnet som tråkigt, lyfter inte fram läraren roll på samma sätt som de elever som 

verkar mer intresserade av ämnet. Deras fokus under intervjuerna handlar mer om stoffet och 

språket och ser hinder som de upplever sig ha svårt med.  

 

Nästan hälften av eleverna nämner att det är många svåra ord i läroböckerna och i de 

faktatexter de möter i historia. En elev berättar att han då googlar fram vad orden betyder men 

tappar då sammanhanget och att han därför inte lär sig något. Tre av fyra elever med annat 

modersmål än svenska lyfter fram att svåra ord i texterna försämrar deras lärande och chansen 

att nå godkända betyg. Två av dessa elever försöker använda sig av möjligheten att lyssna på 

de texter som är möjliga att lyssna på via inläsningstjänst i sina digitala verktyg eller via 

webbsidan Liber online men att robotrösten försvårar lyssnandet. En av dem menar också att 

det inte fungerar att översätta hela textstycken då det förändrar textens innehåll för mycket. 

 
Det är många svåra ord i historieböckerna men det går lättare att förstå när lärare pratar. Jag vill arbeta 

med frågor om jag ser film eller läser texter för då kan jag översätta. Ibland översätter jag ord och 

ibland jag översätta hela texter. Det är inte så kul med historia. Jag tycker det är svårt. (Pojke E) 

 

Av de elever som ingick i intervjun och som inte har svenska som modersmål, upplever alla 

utom en att ämnet historia är svårt och att det till största del beror på språket. Ord och begrepp 

är det som upplevs som svårast och min tolkning är att de upplever att språket är en 

försvårande orsak för dem att nå godkända betyg. Ingen av dessa elever upplever sig få någon 

speciell hjälp eller anpassning med språket på lektionerna utan de menar att de får arbeta med 

texterna hemma, och utan hjälp av föräldrarna då de kan ännu sämre svenska. Två av dessa 

elever arbetar ibland med svåra texter då de har undervisning i modersmål och de övriga säger 

sig få enstaka tillfälle av SO-läraren eller andra lärare, på rasterna. Eleverna använder sig av 

översättningsprogram via sin mobil eller Ipad och arbetar med det svenska språket under 

lektioner i svenska samt i språkval men förväntas klara av övriga ämnen. Ingen av eleverna 

har modersmålslärare med under lektioner i historia och ingen av dem vet något om att de har 

rätt till det eller inte.  

 

Ytterligare reflektioner om undervisning som framkom i intervjuerna från flertalet elever är 

att de uppskattar varierad undervisning för att de inte ska tröttna och för att de ska tycka att 

det är kul. De lyfter fram vikten av att ämnet ”är kul” och att läraren ”gör så att det är kul” då 
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de anser att det i hög grad påverkar hur de presterar. Personkemin mellan lärare och elev är 

något som några elever lyfter fram som påverkar hur de uppfattar ämnet och hur de förstår 

vad det handlar om.  

 
Min lärare är jättebra och snäll och det betyder mycket för han hjälper oss bra och det gör att jag vill 

få bra på prov och så. Han gör så att jag tycker att det är intressant och kul och då vill jag veta mer. 

Jag och min kompis brukar stanna efter lektionen ibland och fortsätta att prata om ämnet för det är så 

kul att diskutera med läraren. (Flicka G)  

 

Att tycka att ett ämne är kul för att prestera bra är ett intressant fenomen som här verkar 

handla om vikten av att läraren levererar kunskap på det sätt som passar de enskilda eleverna. 

Detta kan naturligt nog skilja sig åt mellan olika individer och deras förutsättningar, behov 

och intresse. Min reflektion är att denna fråga är av en specifik inlärningsdidaktisk och 

samhällelig art som vore mycket intressant att forska vidare på men som inte ryms i denna 

studie. Dock är ämnet relevant för att fullt ut förstå hur elever upplever undervisning om 

historia och andra skolämnen.    
 

 

Elevers erfarenheter av skönlitteratur och film 
I följande kapitel redovisas elevernas erfarenheter och uppfattningar om text och film med 

utgångspunkterna fakta och fiktion.      

 

Reflektioner om faktatexter samt om skönlitterära texter 
Jag vill ha ren fakta. Jag vill inte spilla värdefull tid på något som inte är ren kunskap för det tar 

onödig tid från det jag måste lära mig för att få bra betyg. (Flicka F)  

 

Eleverna är enade om att faktatexter är det som ger den allra viktigaste kunskapen för dem 

gällande att lära sig historia. Fakta säger de sig möta i huvudsak från läroböcker i någon form 

eller från stenciler alternativt powerpointpresentationer som läraren satt samman och berättar 

om. Vissa arbetar ibland med faktatexter från historiska tidskrifter eller via länkar på Internet 

som lärarna valt ut. Drygt hälften av eleverna säger sig behöva att läraren med egna ord pratar 

om texterna för att förstå innehållet. Fakta är enligt en elev ”Det som hände på riktigt”. 

Följande citat belyser två elevers relation till faktabaserade texter och i jämförelse med 

innebörden i citatet ovan som tydligt markerar att ren fakta är det som krävs för bra betyg, 

lyfts det bland annat fram att historieämnets kärna är texter om ren faktakunskap oavsett hur 

de upplever texternas tillgänglighet och svårighetsgrad.  
 

Vi läser olika texter på stenciler och på Ipaden. Det är olika länkar från SO-rummet och andra ställen. 

Det är bra texter men ibland lite långa och tråkiga. Mycket fakta liksom men samtidigt är det ju det 

som är historia liksom. (Pojke O)  

 

Jag har inga problem med att läsa faktatexter, det är lätt. Jag letar upp svaren i läroboken för där lär 

jag mig bäst och där stämmer svaren. Det skulle ju inte gå att plugga historia utan faktaböcker även 

om de är torra och så.  (Flicka F) 

 

En elev kallar faktatexter för ”vanliga texter” och med det menar han sådana texter som det 

brukar vara i skolans alla läroböcker. Flertalet elever refererar till att det är svårt och jobbigt 

att läsa faktatexter och att de är tråkiga. Några elever menar att faktatexter dessutom är långa 

vilket gör att det känns trögt att läsa dem även om innehållet är intressant. En av eleverna 

belyser speciellt att det är språket i faktatexterna som är tråkigt och som påverkar att det är 

svårt för honom att följa med i undervisningen. Han uttrycket det bland annat som att: 
 

Det är så trist språk liksom så att man nästan somnar. (Pojke H) 
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I ett ämne som historia där begrepp och nya ord ständigt förekommer, såsom kontinuitet och 

förändring, källkritik, antiken, mellankrigstiden med flera, kan dessa försvåra en läsning med 

flyt och bromsa förståelsen för text och innehåll som en helhet. Innebörden i stoffet kan på så 

sätt gå förlorad för vissa elever och även om nya ord och begrepp kan vara en försvårande 

orsak för alla elever som möter dem i ett ämne som historia, verkar det som att det kan vara 

än vanligare för elever som har svenska som andraspråk. Då helhetsförståelsen inte kan nås 

verkar eleverna på ett sämre sätt ta till sig att faktatexterna handlar om verkligheten och att 

det var människor som upplevde skeendena som beskrivs. Man kan dock se att eleverna 

försöker finna strategier för att klara av sina studier och en av eleverna med svenska som 

andraspråk berättar att han löser det enligt följande:  

 
Jag föredrar att läsa för då ser jag också med ögonen istället för att bara höra. Då fattar jag bättre. Då 

kan jag läsa på mitt sätt och det behöver inte gå fort. Läraren pratar för snabbt ibland. Jag kommer inte 

ihåg att vi läst några texter som inte är från läroboken och för mig är dom svåra texter att läsa. Jag 

pluggar mycket hemma varje kväll. (Pojke D) 

 

Drygt hälften av eleverna lyfter fram att de tycker att det är bra att diskutera faktatexter för att 

de ska förstå, klara proven och minnas. Några menar att det är svårt att hänga med om vad 

texterna verkligen vill säga om man inte diskuterar dem. En elev tycker att det är bättre att 

alltid prata och diskutera istället för att svara skriftligt på frågor. Han tillägger att han tycker 

så för att det är tråkigt att skriva men han vet inte om det beror på att det är svårt eller bara 

tråkigt. Han tillägger: 

 
Men jag har ju dyslexi så jag är van att det är svårt för mig med texter. Ibland hjälper det att lyssna 

men inte alltid för det blir för många svåra ord ändå. (Pojke H) 

 

På min följdfråga om anpassningar för sina läs- och skrivsvårigheter berättar eleven att läraren 

vet om att han skriver dåligt och att läraren har förståelse för det då proven rättas. Nästan allt 

skriftligt material kan lyssnas på via Ipad men för den här eleven är det inte en fullkomlig 

lösning då orden och begreppen ändå inte förklaras och eleven menar att han har svårt för att 

lära in dessa. Att diskutera texter muntligt är en anpassning som passar bättre för då kan 

läraren förklara samtidigt och då upplever eleven att han förstår helheten på ett bättre sätt.   

Faktatexter verkar uppfattas som viktiga och nödvändiga men i flera fall språkligt svåra av 

olika anledningar, såsom språkliga störningar eller att inte ha svenska som modersmål. 

Samverkan med lärare, och då historieläraren i synnerhet, genom muntlig interaktion av olika 

slag ser ut att vara den faktor som har störst betydelse gällande möjligheten att ta till sig och 

förstå innehållet i historiska faktatexter. Utan denna samverkan verkar faktatexterna vara en 

form av barriär mot historiemedvetandet. 

 

Gällande skönlitteratur läser de tre eleverna i årskurs 9 på en av de tre skolorna, romanen 

Pojken i randig pyjamas. Alla elever i årskurs 9 på den skolan läser denna roman samt svarar 

på frågor om innehållet. Läsandet och arbetet med boken sker i ett ämnesöverskridande 

samarbete mellan historieämnet och svenskämnet. Vid intervjutillfället har samtliga tre elever 

läst drygt halva boken. De har läst på lektionstid men ska framöver fortsätta att läsa den 

hemma. Dessa tre elever har skilda uppfattningar om huruvida romanen tillfört något för deras 

uppfattning av andra världskrigets historiska skeenden. En av dem hade aldrig läst den typen 

av litteratur innan men menar att boken tillfört en ny sorts förståelse för människorna under 

andra världskriget. Hon uttrycker det på följande vis: 

 
Jag visste inte att man kunde göra det på historian. Läsa vanliga böcker alltså. Jag har aldrig läst en 

sån bok som handlar om förr men jag gillar det verkligen. Nu fattar jag lite mer hur de verkligen hade 

det och varför det blev så där hemskt. (Flicka G) 
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En av de andra eleverna som läser Pojken i randig pyjamas menar att hon visserligen får med 

sig mer kunskap om andra världskrigen utifrån boken än från filmatiseringen baserad på 

samma roman och som hon sett innan. Anledningen är att känslor och tankar beskrivs i boken 

på ett annat sätt än i filmen. Dock beskriver hon att faktakunskapen i romanen är för liten i 

förhållande till tiden det tar att läsa. Hon vill ha mer effektiv faktakunskap på lektionstid och 

menar att det är så mycket att läsa i alla ämnen om man siktar mot höga betyg och då räcker 

inte tiden till för romanläsning i ett ämne som inte kräver just det för höga betyg. Den tredje 

eleven reflekterar över romanläsande utifrån en annan synvinkel: 

 
Vi läser Pojken i randig pyjamas nu och ska svara på frågor till den men jag orkar inte läsa så jag 

googlar fram svaren. Jag läste lite i början och den är väl bra men det är så jobbigt att läsa en hel bok 

så jag orkar inte. Det går att läsa en liten stund på lektionerna men sen orkar ingen göra det en hel 

lektion och jag vill inte läsa hemma. (Pojke H) 

 

Övriga elever har inte läst någon roman på skoltid i högstadiet. Flera av dem minns att de 

läste romaner på mellanstadiet och några minns att de även läste böcker med historiskt 

innehåll. De tyckte alla att det var spännande och flera vill gärna läsa liknande berättelser 

igen. En av dem önskar att läraren ska läsa högt en kort stund varje lektion och en av dem vill 

att romanen ska handla om franska revolutionen eller om Sverige på 1800-talet.  

 
Det var spännande att lyssna på berättelser ibland kommer jag ihåg. Vi hörde på nån om vikingatiden 

men det var en del om hur de levde och så och inte bara om att de krigade. Det var bra tyckte jag. Sen 

pratade vi alltid om det som hänt i boken och då blev det liksom som om jag fick en berättelse till. 

(Flicka N) 

 

Högläsning verkar vara något som ger eleverna positiva minnen eller förnimmelser. En av 

eleverna menar att det är mysigt att lyssna när någon läser högt och att det då ska vara en 

roman eller liknande för att den rätta känslan ska komma. Hon menar att även hennes stökiga 

klass lyssnade på ett bra sätt då svenskläraren högläste några noveller på lektionstid. Min 

tolkning av elevernas upplevelser är att berättelser om personer som upplever, tänker och 

känner, ger en än närmare och positiv upplevelse genom att få lyssna. Att därefter, eller under 

tiden, samtala om boken i grupp verkar fördjupa upplevelsen ytterligare. Individer är dock 

olika och självfallet finns det elever som upplever det på annat vis och tänker på annat sätt om 

hur de bäst lär in och kan få ett ökat intresse för ämnet:    

 
Jag kommer bättre ihåg texter som jag läst själv än om jag sett en film eller läraren pratar. Jag vill se 

texter och inte bara höra. Jag tycker historia är tråkigt. Jag skulle vilja läsa mer texter och svara på 

frågor. Jag vill läsa en historisk roman för då skulle jag tycka att det vore roligare och jag vill lära mig 

och verkligen förstå. (Flicka M)  
 

Sju av eleverna läser regelbundet romaner hemma och tre av dem har läst minst en historisk 

roman. Samtliga av dessa vana läsare upplever att de har lätt för att läsa alla typer av texter 

och att förstå vad de handlar om även om två av dem menar att de tycker att många 

faktatexter är trista. Fem av dem tycker att deras person eller deras intressen påverkar vad de 

läser hemma. Alla säger sig läsa för att de tycker om det och för att de tycker om att leva sig 

in i det de läser. En av dem berättar att läsning är det enda sätt för honom att slappna av så att 

han kan somna. Av de tre som läst någon historisk roman säger en att det är hennes 

favoritgenre och att hon lättare kan förstå skeenden och bakomliggande orsaker, då hon 

arbetar med historia i skolan. Alla tre menar att deras intresse för historia som ämne är stort 

och att de lyckas bra på uppgifter där de ska analysera och visa att de förstått.   
 

Jag läser böcker varje kväll och när jag läste Arn så fattade jag hur det var i Sverige för tjejerna, att 

släktingarna bestämde och så. Och sen att det var människor i kriget som såg kriget på olika sätt, från 
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olika håll och att det finns bra och dåliga människor på båda sidorna också. Det tänkte jag på sen när 

vi läste om första världskriget för då hade vi en inlämningsuppgift och då skrev jag om orsakerna till 

kriget från båda sidor. Då fick jag A och det var kul. (Pojke K) 

 

Att använda sig av fiktiva romaner; dess karaktärer, händelser och uppbyggnad för att förstå 

och även använda sig av vid uppgifter i skolan, är ett samspel mellan läsare och text med dess 

innehåll och som kan leda till ett ökat historiemedvetande för den läsande individen. Av de 

övriga åtta eleverna som inte brukar läsa romaner menar två av dem att de inte hinner för att 

skolarbete och fritid tar all tid och att de inte är så intresserade av att läsa. Resterande sex 

elever säger sig inte vilja eller vara intresserade av att läsa. Några tillägger att de hellre spelar 

dataspel eller ser på Youtube. Ett par elever nämner att de ska prova att läsa romaner på 

svenska men de ska få hjälp av bibliotekarien att välja då de ska gå till biblioteket under en 

svensklektion. 

 
Jag vet att jag behöver läsa böcker för min svensklärare säger att jag behöver det för att bli bättre på 

att skriva och få bättre betyg i alla ämnen. Jag vet inte om jag vill läsa en sån där historisk roman men 

det kanske är kul? Jag vet inte för jag har inte provat. Kanske fattar jag mer då om hur det var att leva 

förr och jag gillar ju filmer så det kanske blir mer som att se en film? I så fall kanske det inte blir så 

tråkigt som med fakta. Jag gillar ju historia. Men jag vill ha fakta också. (Pojke L) 

 

Vi inte har läst någon bok om hur det var förut. Jag vet inte om det är svårt för mig kanske. Svåra ord 

och tar lång tid. Jag har inte läst bok på svenska förut och inte på arabisk heller. Kanske lättare att läsa 

så än i historiabok på lektioner. Jag vet inte. Kanske. (Pojke E) 

 

För att sammanfatta elevernas erfarenheter om romaner i undervisningen, har alla förutom två 

elever upplevt, och flertalet har positiva minnen från, romanläsning i form av högläsning 

under tidigare skolår och då främst från ämnet svenska. Många minns att de då lyssnat på 

historiska romaner. Privat råder det en förhållandevis stor skillnad i hur stor utsträckning 

intervjupersonerna läser skönlitteratur. Av de elever som läser en historisk roman i 

undervisningen vid tillfället för intervjuerna, är ett par elever skeptiska, dels för tidsbristen 

och brist på fakta, dels på ovilja att läsa en längre roman. Av de som läser på fritiden finns 

positiva erfarenheter av att kunna utnyttja kunskapen läsningen ger, till resultat och till en 

ökad medvetenhet om historiska skeenden. 

 

Reflektioner om dokumentärfilm samt om spelfilm  
För att få fram fakta är dokumentärer bra. För att lära in och minnas vill jag både läsa fakta och se 

något för jag är sån som person att jag vill ha så mycket fakta som möjligt för att jag ska lära mig 

historia.  Det är enklare att komma ihåg om man ser dokumentärer för det kräver mindre fokus än när 

jag läser. Det kräver mindre energi. (Flicka B) 

 

Samtliga elever visar stort engagemang för, samt är positiva till, dokumentärer. De uttrycker 

på likartat vis att film i form av dokumentär är det sätt som ger dem mest information om 

historia då de visar fakta, samtidigt som, liksom en elev uttrycker det, är ”fakta man även ser 

med ögonen”. En elev berättar att han ofta ser historiska dokumentärer på Youtube. Något 

flera elever poängterar är att man i dokumentärer ofta får se verkliga människor och höra 

deras berättelser. Emellertid har de olika åsikter om hur man bör använda sig av 

dokumentärfilmerna de får se men samtliga menar att man bör arbeta med dem på något vis 

och inte enbart se dem.  
 

Vi har sett någon kort film och det är bättre att lära på det sättet för man tycker att det blir levande på 

ett annat vis. Vi har sett filmer och det är bättre än lärobok för asså, det kommer man ihåg. Vi har sett 

nån sån där film på historian om apor och sånt. När de blev människor. (Pojke O) 
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Vi kollar ibland på korta filmklipp på historian och det beror väldigt mycket på hur det är gjort 

liksom. Om det är intressant så blir det bra och jag minns bättre än om jag läser i en bok eller om 

läraren säger det. (Flicka I) 

 

Vi får ibland se korta filmer och det blir väldigt bra när läraren efter pratar om filmen och vi får prata 

om frågor till dem. Då får man tänka till.  Det är bra med filmer för de pratar och förklarar i filmerna 

för då förstår jag bra och jag lär mig och förstår. Läraren ska fråga om vad som hände och varför och 

sånt. Om det är en bra film kommer man ihåg den jättebra men det beror på vad det är för film. Om 

den är tråkig kommer man inte ihåg den lika bra. Man glömmer bort den sen. Jag vill se nån riktig 

film som är bra. Som på bio. Sen kan man skriva fakta om filmen. (Pojke L) 

 

Man kan se en samstämmighet eleverna emellan angående dokumentärfilmers vara i 

historieundervisningen. De verkar tydliggöra fakta genom att vara visuell förutom den 

muntliga fakta som lyfts fram. Dock verkar det viktigt att dokumentären är bra och att läraren 

leder samtal om filmen för att förklara och förtydliga. Liksom i resultatet om faktatexter lyfts 

vikten av att materialet inte ska vara tråkigt. Vad de riktigt menar med det framkommer inte 

mer än att filmer ska vara helt äkta eller vara välgjorda. Några av eleverna skiljer inte på 

dokumentärfilm och spelfilm då de intervjuas utan använder endast ordet film. De beskriver 

ändå att mediet film ger dem en upplevelse.  

 
När man ser filmer förstår jag mer för då ser man bilder. Man ser vad de gör. Jag tycker om filmer och 

det gör inte mycket att inte förstå alla ord då för jag fatta mer ändå. Det är bra. Jag förstår att det 

hände saker och vad människor sa och så. Man ser på riktigt. Gamla bilder och filmer och det blir på 

riktigt. Jag förstå. (Pojke E) 

 

Om vi hade läst om exakt samma sak i läroboken hade det inte blivit exakt samma bilder i huvudet 

som när vi såg på den riktiga filmen. (Pojke A) 

 

Filmer verkar, förutom att vara visuella, även tydliggöra händelser för elever med svenska 

som andraspråk då tal och bild kopplas samman. Språket verkar då inte betyda allt och 

språkliga barriärer kan på så sätt till viss del överbryggas.  

 

Fem av eleverna i årskurs 9, från två olika skolor, har sett en historisk spelfilm som utspelar 

sig under andra världskriget. En elev ser ofta på historiska spelfilmer hemma och han menar 

att han har ett stort intresse för historia när han kan se händelserna som spelfilmer för då kan 

han ”ta in dem”. Två elever lyfter fram att de tycker att det är viktigt att filmerna är så 

verklighetsbaserade som möjligt och att de är av bra kvalitet för annars tappar de i 

trovärdighet. En elev tar avstånd från spelfilmer i undervisningen om de ändå inte lär henne 

något som är sant och som är viktigt för ämnet och betyget.  

 
Den visade ju bra men den var inte på riktigt. (Flicka B) 

 

Det ger mig inget att få en bild från andra perspektiv, som i en film. (Flicka F) 

 

Spelfilmer verkar, i likhet med historisk skönlitteratur, splittra elevernas inställning angående 

nyttan av dem i undervisningssyfte, mer än dokumentärfilmer. De flesta elever ser historiska 

spelfilmer på fritiden men de är inte samstämmiga om dessa filmer kan ge dem den kunskap 

de behöver och vill ha från en undervisningssituation. Flera elever lyfter fram att de önskar se 

spelfilmer då de tror att det kan vara ett bra sätt för att de ska bli mer intresserade av historia 

och att de kan förstå bättre när det aktivt händer något och att det då blir spännande. Fem 

elever talar om vikten av att se och höra och att det är mer fart och tempo i spelfilmer än i 

dokumentärer. De menar att de behöver något som fångar deras uppmärksamhet. Dock 

nämner tre av dem att filmer inte får vara för långa för då blir de tråkiga. En elev nämner att 
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Schindlers list egentligen var intressant men alldeles för lång och långsam. Då tappade den 

eleven intresset för handlingen. 

 
Om det är en bra film kommer man ihåg den jättebra men det beror på vad det är för film. Om den är 

tråkig kommer man inte ihåg den lika bra. Man glömmer bort den sen. Jag vill se nån riktig film som 

är bra. Som på bio. Sen kan man skriva fakta om filmen. (Pojke L) 

 

Även gällande spelfilmer lyfter de elever som är positiva till filmer i undervisningen, fram att 

man inte bara kan se filmer utan läraren behöver samtala om den med eleverna eller behöver 

de arbeta med filmens handling genom att skriva om de verkliga händelser filmerna baserar 

sig på. Detta för att tydliggöra vad som är helt korrekt fakta och vad som är fiktiv handling.  

 

Resonemang om historiemedvetande 

Följande kapitel lyfter fram elevernas reflektioner om varför man studerar historia, hur man 

kan tänka kring att lära sig förstå historia samt om gestaltande karaktärer i text och film. 

Genom deras svar söker jag i min analys lyfta fram hur eleverna tänker om 

historiemedvetande.  

 

Vad är historia och varför ska man lära sig det? 

Samtliga elever pratar om ämnet historia som ett skolämne som handlar om fakta om saker 

som har hänt. Ingen av dem har hör ordet historiemedvetande innan intervjuerna men efter 

min förklaring om begreppets innebörd, nämner fem elever i årskurs 9 att de får lära sig varför 

saker har hänt och att de arbetar med att jämföra olika historiska skeenden. Fyra elever pratar 

om att deras lärare gett dem frågeställningar som i någon form handlar om att de ska koppla 

det som hänt till det som händer idag och som kan hända. Två av dem exemplifierar det så 

här:  

 
I uppgiften fick vi jämföra två olika krig i två olika världsdelar och vi fick även svara på hur de krigen 

påverkade de länderna och människorna. En del människor från ett av de länderna flydde hit till 

Sverige och ja, då påverkade det Sverige lite och många av de människorna bor kvar här och fick 

familjer och så. Jag känner ingen därifrån men de kanske flyttade till stora städer istället. Vad vet jag? 

(Flicka G) 

 
Efter vi såg den där filmen om apor som blev människor sen så fick vi prata i grupper om 

utvecklingen och hur de lärde sig mer saker och hjärnan blev större. Till slut blev dom som vi är nu 

och då fick vi prata om hur vi är nu mot hur aporna var. Vi fick sen gissa hur vi kommer att bli om 

hundratusen år. Det var kul. (Pojke O) 

 

Här kan man ana att lärare använder sig av definitionen av historiemedvetande i sin 

undervisning och då arbetsuppgifter görs. Dåtid – nutid – framtid verkar ligga till grund för 

frågeställningar och därmed kan eleverna medvetandegöras att historieämnet inte enbart är 

stoff om saker som hänt och som ska läras in för att de ska få betyg. Nuet finns och det är 

beroende av vad som hände förr samt att det påverkar vad som händer framöver. 

 

Vid frågan om varför eleverna tror att man ska lära sig historia säger flera av dem att de inte 

funderat på varför utan det är ett ämne de alltid studerat i skolan. Ett par elever lyfter fram att 

det är helt onödigt att lära sig saker som hände för länge sedan och att det inte har med dem 

att göra även om de förstår att händelser i det förflutna har påverkat nuet. De verkar ha svårt 

att se kopplingen mellan historiska händelser och sig själva. De menar att samhällskunskap är 

ett viktigare ämne då det handlar om nutiden och om deras egna liv. Några elever upplever 

ämnet som spännande och intressant men kan inte förklara varför de tycker att det är viktigt, 

medan andra nämner att det är viktigt att veta vad som hänt och varför för att man ska kunna 
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lära av historien och inte upprepa misstagen. Här lyfter de fram förintelsen och att man inte 

får låta nazister komma till makten igen och döda människor i förintelseläger. Samtliga av 

dessa elever går i åk 9 och det blir tydligt att de studerar andra världskriget och att de blivit 

medvetna om förintelselägrens fasor.  

 

Resonemang om hur man kan lära sig att förstå historia 

En elev säger sig inte bry sig om att förstå historia för han tycker att ämnet är så tråkigt. Det 

enda han kan tänka sig är att se någon bra film. Övriga ger i stort sett förslag utifrån arbetssätt 

de är vana vid och lyfter fram intressanta och korta faktatexter, att läraren berättar på ett 

intresseväckande sätt och gör spännande lektioner, att frågorna och uppgifterna ska vara 

jämförande, att de får se spännande dokumentärer. Sju elever lyfter fram att de vill läsa mer 

texter och kanske läsa en historisk roman. Alla förutom tre elever vill se mer spelfilm. Fyra 

elever anser att lärobok och liknande material är allt de egentligen behöver för att förstå 

historia. Fem elever lyfter i slutet av intervjuerna fram sina funderingar om hur de skulle 

kunna närma sig en djupare förståelse för historiska skeenden och följande citat får 

representera deras tankar:  
 

Jag skulle vilja läsa mer texter och svara på frågor. Jag vill läsa en historisk roman för då skulle jag 

tycka att det vore roligare och jag skulle lära mig att verkligen förstå bättre. (Flicka M) 

 

Jag skulle vilja läsa en bok på historian för att riktigt förstå men då vill jag läsa om något verkligt, 

som Anne Frank. Det fastnar ju mycket mer när man läser en bok från en person som varit med om 

det än från bara en faktabok. Att man får veta saker om hur en person faktiskt har upplevt det. Då tror 

jag att jag skulle förstå historia bäst. (Flicka B)  

 

De flesta av intervjusvaren visar att eleverna tänker sig att man lär in historia på det sätt som 

de möter i undervisningen och är vana vid. Under denna fråga kan man ändå se att de lyfter 

fram önskningar om de arbetssätt som de individuellt känner passar dem bäst eller som de 

tycker är mer ”kul” än övriga. Film verkar mer populärt för de flesta än texter i någon form. 

Några elever lyfter fram att de vill prova nya sätt såsom att läsa en historisk roman då de 

under intervjuernas gång börjar fundera på om det skulle kunna ge dem en annan och närmare 

upplevelse av ämnet och de tycker redan om att läsa romaner så det känns som ett bra sätt för 

dem. En elev utgår från sig själv som individ då han uttrycker:  

 
Om jag skulle verkligen förstå hur något hände skulle jag vilja göra något rent praktiskt. Jag har varit i 

Auschwitz, det var en helt annan upplevelse än jag varit med om förut. Då fattade jag verkligen att det 

var på riktigt och efter det blev jag intresserad av historia. Sen fick vi se den där dokumentären på 

historian om hur det såg ut i lägret när de allierade kom och kriget slutade. Då blev det nära. (Pojke A) 

 

Pojke A har en annan tanke om att förstå historia än de sätt han möter i skolvärlden genom 

litteratur och film och det är att möta och se historiska artefakter samt besöka historiska 

platser. Dessa tankar kommer från personliga erfarenheter och för honom har detta skapat ett 

starkt intresse för historia. Han upplever sig ha blivit medveten på riktigt om historiska 

skeenden och han kopplar det till sig själv och hur det skulle kunnat kännas att vara där i 

dåtiden. Han menar att han nu kan ta in känslor och har fått en annan förståelse för att saker 

som hänt påverkar människor. Hans personliga möte med Auschwitz verkar ha påverkat 

denna elev starkare än något stoff han mött i skolan i ämnet. Vid intervjuerna berättar en av 

eleverna att hon har ett äldre syskon på gymnasieskolan i trakten och där fått lyssna till en 

judisk man som överlevde ett förintelseläger. Eleven menar att syskonet tyckte att det var 

mycket spännande och att hon också vill uppleva något liknande möte då hon tror att det kan 

få henne att känna att det var verkligt och öka hennes historiemedvetande. En elev berättar att 

hans farfar samlar på gamla mynt och att han är fascinerad av att se och ta på mynten och att 

lyssna när farfadern berättar om de äldsta i samlingen. Han menar att det är en speciell känsla 
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att ha mynten i handen och fundera på var mynten varit och att människor som levde för 

väldigt länge sedan har handlat för mynten och haft dem i sina händer. 

 
Det känns riktigt coolt att jag kanske håller i samma krona som nån berömd från Frankrike eller som 

en fattig person köpte mat för så att de levde ett tag till. (Pojke L) 

 

Då eleverna beskriver ovanstående upplevelser, tankar och funderingar visar de ett större 

engagemang än då de berättar om lektioner, litteratur och film. Deras röstläge, beskrivningar 

och gestikulationer ökar i intensitet. Dessa upplevelser berör eleverna på ett annorlunda sätt 

genom att de är mer levande och nära, mer konkreta. Möten med verkliga människor, platser 

och konkreta föremål används för lite i skolan, enligt de flesta av de intervjuade eleverna och 

de menar att sådant här är det som kan få deras historiemedvetande att öka ”på riktigt”.     

 

 

Möten med fiktiva gestalter i skönlitteratur och film 
Pojken i randig pyjamas handlar om två småkillar och en är tysk och han fattar inget om kriget. Den 

andre är jude och bor i koncentrationslägret bredvid. Han är mager och hungrig och de har rakat av 

honom håret och slängt hans kläder. Han mår inget vidare. Allt är inte sant men jag förstår bra på ett 

annat sätt nu. Känslor och hur de tänkte och så. Hur det kunde kännas att vara där och att krig får folk 

påverkade. (Flicka G) 

 

Flicka G känner in hur en fiktiv karaktär känner sig, genom att läsa en historisk roman. Hon 

säger sig vara medveten om att romanen är en fiktiv berättelse och inte bygger på autentiska 

händelser. Dock menar hon att bokens handling är uppbyggd så att man förstår lite om hur det 

kunde vara att leva som judisk pojke i ett koncentrationsläger och hur det kunde se ut där. Här 

lyfter eleven fram att hon kan se att romaner kan bygga på fakta men att man behöver ha en 

förståelse för vad den består i för att man ska kunna skilja fakta från fiktion. Tre elever 

nämner SVT:s julkalender från 2015 som en källa till att förstå historia. En av dem berättar att 

den tv-serien handlar om barn som åker tillbaka i tiden och hamnar i historiska händelser och 

miljöer. Där får skådespelarna också äta den mat som människorna i de tidsperioderna åt och 

man får följa upplevelser av hur maten smakar. Elevernas upplevelse av att se julkalendern 

verkar bottna i att de fått en känsla av tidens gång genom att jämföra dåtidens mat med 

nutidens via skådespelarnas smakupplevelser för de historiska måltider de serveras och 

avsmakar. Då elever får möta fiktiva karaktärer som upplever, tänker och känner verkar det 

som att förståelsen ökar för hur de verkliga människorna i dåtiden kunde leva.      

 

Önskvärda lektionsupplägg 
Jag vill först läsa fakta, sen se en film och prata om den, få frågor och sen skriva. (Pojke L) 

 

”Jag vet inte”, ”det är jättebra lektioner nu” och ”bara läraren förklarar allt bra så blir det bra” 

är några reflektioner angående hur ett bra lektionsupplägg skulle kunna se ut. Andra funderar 

på vad de gillar och vad som är lättast. Där lyfter ett par elever fram bra spelfilmer medan 

några utgår från vad som skulle fungera bäst för dem rent språkmässigt då de tycker att 

svenska är svårt. En elev funderar i olika riktningar och sammanfattar flera av elevernas 

tankar om hur de vill möta historia i klassrummet: 
 

Ett bra lektionsupplägg för mig är flera dokumentärer tror jag för jag känner att jag lär mig jättelätt 

med dokumentärer men även små faktatexter. Även om det handlar om historia för längesedan när det 

inte gick att filma verkligheten så är dokumentärer bra om de försöker göra så verklighetstroget som 

möjligt. Som om det vore sanning. Man kan visa målningar och föremål och så som t.ex. en giljotin. 

Det är ett bra sätt att lära sig om historia. Det skulle nog också vara jättebra att läsa en historisk bok 

för att verkligen leva in sig i hur det var. Men sen så vet man ju inte om de avbildar det på rätt sätt 

heller. Om det står hur andra kände sig så är det nog en väldigt stor del i att kunna tänka sig in i hur 
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det verkligen var mer än att bara tänka att detta bara är en händelse, att verkligen kunna känna att detta 

har verkligen hänt och att detta är inget bra kanske. Om jag finge en verkligen intressant bok och det 

verkligen är trovärdigt och som fångar in läsaren eller tittaren om det är en film, då tror jag definitivt 

att jag skulle komma ihåg det i många år. (Flicka C) 

 

Man kan se att en varierad undervisning är något eleverna ser som positivt och att de tycker 

att det är spännande att få fundera över hur de själva skulle vilja planera historielektioner.   

 

 

Sammanfattning  
I min analys av resultatet framkommer det att samtliga elever upplever att läraren är själva 

navet i undervisningen. Oavsett stoff behöver läraren förklara och strukturera undervisningen 

men framför allt samtala med eleverna om materialet och om lektionsupplägget. De behöver 

stödja eleverna i att förstå och tolka innehållet. Samspelet mellan elever, lärare och material 

verkar ha betydelse för huruvida eleverna ska klara av att utveckla sitt historiska medvetande. 

Som rubriker finns frågeställningarna i något omarbetad form.  
 

Historieämnet och undervisningen 

I ämnet historia arbetar man med faktatexter utifrån läromedel i någon form. Elevernas 

erfarenheter kan sammanfattas som att det är grunden för ämnet och att det är ett acceptabelt 

arbetssätt då de ger viktig information. Lärarens förmåga att göra intressanta lektioner anses 

viktig liksom lärares berättarförmåga. Samspelet mellan lärare och elev genom diskussioner, 

förklaringar, anpassningar och lektionsplaneringar lyfts fram på olika vis av samtliga elever. 

Fakta, kunskap och intresse verkar komma ur detta samspel, där även personkemi nämns som 

betydelsefull. Jag tolkar det som att faktatexter anses nödvändiga men flertalet elever 

upplever dem som tråkiga, särskilt om texterna är långa. Eleverna har olika uppfattningar om 

det är bäst att läsa själva eller när läraren berättar. Dock vill de flesta svara på frågor om 

texterna samt att läraren föreläser och tydliggör, för att de ska ta till sig innehållet. Flera av de 

intervjuade lyfter fram att faktatexter i historia är svåra, delvis då det är många svåra ord. Det 

är tydligt att fackspråket i faktatexter är problematiskt för flertalet elever och då speciellt för 

elever med annat modersmål än svenska. Hur långt de kommit i sin individuella 

språkinlärning samt om de kan få stöd på annat sätt såsom av IPad, lärare på rasterna eller av 

modersmålslärare, verkar spela roll. Språkmässiga hinder av skilda orsaker verkar påverka 

huruvida eleverna tycker om ämnet eller inte. Om de inte förstår texterna fullt ut verkar de 

heller inte kunna närma sig ett historiskt medvetande. Språket ser alltså ut att vara ett hinder 

för ett ökat historiemedvetande via faktatexter, vilket innefattar de flesta läromedel i historia.  

 

Skönlitteratur och film 

Färre än hälften av eleverna läser romaner regelbundet, och då främst på fritiden, men de som 

gör det upplever sig ha lätt att förstå texter på ett bra sätt samt förstår mer komplexa 

frågeställningar och analysuppgifter. De flesta av eleverna har mött skönlitterär historisk 

läsning under sin tidigare skolgång och har positiva erfarenheter och upplevelser och då 

särskilt om läraren läst högt för eleverna och diskuterat romanerna gemensam i samband med, 

eller nära efter, läsningen. Ett par elever saknar erfarenhet från romanläsning och är osäkra på 

vad det kan tillföra deras lärande i historieämnet.  

 

Sammantaget är eleverna kluvna angående tidsåtgången för romanläsning på lektionstiden 

och på faktainnehåll i skönlitterära verk. De som läser skönlitteratur på fritiden är mer 

positiva än de som inte är vana vid att läsa eller har svårigheter att hantera längre texter på 

grund av språkliga hinder. Endast några av de intervjuade eleverna har läst någon historisk 

roman. Det som framkommer är att en elev tycker att romanläsning inte bör ingå i 
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undervisningen då det tar tid från inlärningen av den viktigare faktaläsningen, medan några 

elever önskar involvera läsning av historiska romaner i undervisningen då de tror att det kan 

öka deras intresse och förståelse för ämnet och för historiska skeenden. De som läst denna typ 

av litteratur menar att de faktiskt kan se att de på ett bättre sätt kan förstå hur människor förr 

faktiskt levde, tänkte och kände, vilket i sin tur är viktiga beståndsdelar för ett historiskt 

medvetande.  
 

Eleverna säger sig positivt inställda till dokumentärfilm, dock reflekterar några att det är 

viktigt att dokumentärerna inte är för långa och de måste vara trovärdiga samt välgjorda. Flera 

elever upplever att filmerna berör dem då de får se verkligheten. Angående spelfilmer är 

eleverna mer splittrade. De beskrivs från ”onödiga” till det enda eleven kan tänka sig för att 

öka intresset och förståelsen för ämnet. Flertalet elever menar att spelfilmer kan tillföra 

känslomässig förståelse men att man måste bearbeta filmerna på något sätt och sätta dem i 

samband med ren faktakunskap. Oavsett om det är dokumentär- eller spelfilm verkar filmens 

visuella form förtydliga och förstärka upplevelsen för eleverna samt medverka till en djupare 

förståelse för innehållet.   

 

Historiemedvetande 

Trots att ingen av eleverna har hört talas om begreppet historiemedvetande kan några, efter att 

jag förklarat, förstå att vissa moment i deras nuvarande undervisning handlar om att de ska 

lära sig att koppla det som skett till nuet och till dem själva samt förstå att det kan påverka 

framtida händelser. Andra har inte alls sett sambandet mellan historia och sig själva och 

menar att de har svårt att se meningen med ämnet eller nyttan av att förstå vad och varför 

saker hänt. Filmer i olika former verkar lättare än enbart texter kunna nå elever som av olika 

anledningar upplever ämnet som tråkigt eller upplever att texter är svåra att läsa eller förstå. 

Filmer i form av dokumentärer eller som spelfilmer, verkar bredda upplevelsen av 

historieämnet för vissa elever tack vare sin visuella form som enligt eleverna lättare väcker 

känslor och intresse. Några menar att de lättare förstår själva innehållet genom sin berättande 

form. Oavsett texter eller filmer synliggörs det att eleverna är samstämmiga om att det är i 

mötet med lärarens förklaringar och förtydligande som innehållet når dem. Utan denna 

samverkan mellan lärare-elev-stoff verkar kunskapen inte förstås fullt ut.  

 

Några elever nämner andra möten med historia såsom föreläsningar av person som överlevt 

förintelsen, besök vid historiska platser samt historiska föremål såsom gamla mynt. De lyfter 

fram att de tycker att känslan för historiska händelser och personer förstärks om de får se, ta 

på föremål eller vara på historiska platser. Även önskemål om att få se historiska artefakter 

eller bilder av dylikt, nämns. Dessa elever visar ett starkt engagemang vid samtalen om dessa 

möten och de lyfter fram att känslan för historian bakom föremålen och människor ökar då de 

kan ta på föremålen eller lyssna till en förstahandskälla. 

 

Då eleverna diskuterar önskvärda lektionsupplägg framkommer en önskan om undervisning 

som de personligen anser passa just dem och för att de ska förstå och känna att saker 

verkligen har hänt och hur det påverkar dem själva. Någon elev lyfter fram att det är kul då 

undervisningen lyfter fram tidsaspekter så att de ser kopplingar med nuet.  

 

Kritiskt förhållningssätt till resultatavsnittet 

I resultatavsnittet sammanfattas och analyseras elevernas uppfattningar och upplevelser, vilket 

i sig inte kan bli helt korrekt då mina upplevelser under intervjuerna och mina tolkningar av 

intervjusvaren har betydelse för min analys. Denna felmarginal är ett resultat av de kvalitativa 

intervjuernas utformning enligt den fenomenologiska ansatsen med de olika stegen i den 
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skriftliga processen från intervju till tolkning av intervjusvaren vidare till färdig text. En av 

utgångspunkterna för min studie var att undersöka om elever upplever att historiska romaner 

kan medverka till ett ökat historiemedvetande genom sina gestaltningar som kan levandegöra 

skeenden och människor. Då flera elever inte läst någon historisk roman, minskade min 

möjlighet att tydligt se ett resultat om en fiktiv historisk berättelse på ett djupare plan kan 

påverka elevers historiemedvetande.   
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Diskussion 

I den inledande metoddiskussionen reflekterar jag över mitt val av metod och om andra 

metoder som kunnat ge mig ett annorlunda resultat. I resultatdiskussionen knyts resultatet 

samman med tidigare forskning samt med den teoretiska utgångspunkten, det 

socialpedagogiska perspektivet och utifrån fenomenologisk ansats. Som rubriker i 

resultatdiskussionen finns frågeställningarna i något omarbetad form. 

 

Metoddiskussion 
Som utgångspunkt för min studie har jag valt kvalitativa djupintervjuer med öppna frågor. 

Intervjufrågorna är få men med ett sammanhållet ämnesområde. De intervjuade har getts 

friheten att tänka och formulera sig på ett personligt vis. Jag har ställt följdfrågor utefter 

elevernas svar men även fört samtalen tillbaka till mina frågor vid behov. Enligt Trost (2010) 

ger de öppna frågorna i kvalitativa intervjuer komplexa och innehållsrika svar men det är 

viktigt att själva intervjun är strukturerad så att man sedan ska kunna förstå och hitta ett 

mönster utan att för den skull leta efter det generaliserbara. Vid min studie gav de flesta 

intervjuer relativt innehållsrika svar men vid flera tillfällen fick jag leda tillbaka de 

intervjuade till frågeområdet. Jag kan se ett mönster som en helhet men kan även se att de 

individuella upplevelserna och tankarna skiljer sig åt. Målet för studien är att skapa en 

förståelse för elevernas upplevelser och uppfattningar om historia och om historiemedvetande 

utifrån litteratur och film och som teoretisk grund i mitt arbete finns det sociokulturella 

perspektivet. Mitt fokus samlas därför kring samspel i undervisning mellan elev – lärare – 

stoff men även på det mellanmänskliga i intervjusituationen.  

 

Denna studie hade med en kvantitativ intervjumetod kunnat ge ett svar som bättre hade 

kunnat representera svenska högstadieelever, dock utan att kombinera med öppna frågor 

utifrån en fenomenologisk ansats och då hade elevernas tankar och upplevelser inte kunnat 

lyftas fram på det sätt som nu görs i studien. Genom att göra en kvalitativ jämförande studie 

mellan lärares och elevers tankar hade studien kunnat ge ett bredare perspektiv på 

undervisning och arbetet mot vidgat historiemedvetande hos elever. I en sådan studie hade det 

varit intressant att, förutom det sociokulturella perspektivet, utgå från ett pedagogiskt 

perspektiv. På så sätt hade man kunnat undersöka lärarnas pedagogiska utgångspunkt för sin 

undervisning och för hur de väljer lektionsmaterial samt hur det påverkar elevernas 

upplevelse av ämnet. Jag vill även lyfta fram att jag velat undersöka huruvida resultatet 

förändrats om jag haft tid att lägga in en könsaspekt i min analys.  

 

Med den fenomenologiska ansatsen som grund innebär det enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) att intervjuerna ska leda till att världen beskrivs som de intervjuade upplever den 

utifrån sin livsvärld och att den som intervjuar behöver kunna läsa mellan raderna genom att 

titta efter sådana tecken såsom ansiktsuttryck och gester. Min upplevelse är att de flesta av 

eleverna i samtalen förmedlat sina upplevelser och betraktelser väl men att några var lite 

blyga och därför inte förmedlade sina tankar lika väl som andra vid intervjuerna. En 

forskningsintervju är enligt Kvale och Brinkmann inte helt jämställd och det kan ha bidragit 

till att intervjusituationen inte kändes helt naturlig och avslappnad för alla. Några elever 

tyckte sig inte ha så mycket att säga om ämnet och det är ytterligare en orsak till att materialet 

inte blev lika fylligt från alla. Dessa elever går i årskurs 8 och då jag ser på resultatet kunde 

det möjligen ha räckt att fokusera på elever i årskurs 9 då de hunnit ha fler lektioner i historia 

under sin tid på högstadiet och därmed haft mer bakgrund för sina reflektioner. Resultatet 

hade blivit mer överskådligt och krävt mindre tid vid färre intervjuade personer. Dock hade 

jag då inte fått möjligheten att inkludera intressanta uppfattningar från några elever i årskurs 

8. Tidsaspekten har påverkat min studie i den mån att intervjuer på de tre olika skolorna 
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skedde under samma dag, vilket ledde till att tid för reflektion mellan dessa intervjuer inte 

fanns. Vid transkriberingen märkte jag att strukturen på intervjuerna ökade varefter och 

skillnaden var störst mellan de första intervjuerna och de sista. Min säkerhet under 

intervjuerna påverkade troligen resultatet i viss mån.  

 

Även om min fenomenologiska ansats styrt att jag i resultatdelen lyft fram många citat för att 

på så sätt visa fram elevernas upplevelser och tankar, finns min påverkan på resultatet och 

analysen då jag efter transkribering valt ut citat ur materialet och därefter analyserat dessa. 

Min livsvärld har därmed påverkat min studie trots mina försök till transparens. Då jag tittar 

på studiens resultat vid analysen av mina frågor kan jag se att svaren dels bekräftar vad jag 

förväntade mig men även att det framkom belägg som förde resultatet i en annan riktning än 

den förväntade. På så sätt stärks min studies reliabilitet.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med min studie är att öka kunskapen om vilka uppfattningar elever på grundskolans 

senare år har om ämnet historia, vilka erfarenheter de har av skönlitteratur och film i 

undervisningen och hur de resonerar angående att använda skönlitteratur och film som en 

möjlig väg till ett ökat historiemedvetande. Detta görs genom att beskriva och tolka elevernas 

upplevelser och uppfattningar utifrån mina frågeställningar som här finns som rubriker i något 

omarbetad form. Genom denna studie önskar jag synliggöra elevernas egna uppfattningar och 

upplevelser och därmed kunna bidra till en förståelse för deras upplevelsevärld om ämnet och 

om hur de uppfattar att de kan förstå och bli medvetna om historiska skeenden och människor. 

Att inkludera elevernas egna erfarenheter kan vara en väg för lärare att vidga sina tankar om 

sin undervisning så att elever kan förstå hur de själva, nutid och framtid är kopplat till 

historien, och därmed uppfylla kursplanens (2011b) mål att eleverna ska utveckla sitt 

historiemedvetande. Femton elever på tre olika högstadieskolor har intervjuats och med den 

fenomenologiska ansatsen som grund lyfts förhoppningsvis studiens elevperspektiv fram. 

Gällande den sociokulturella teorin menar Nilholm (2016) att dess styrka är att den handlar 

om de mekanismer som kan resultera i god eller dålig undervisning och som påverkar arbetet i 

skolorna på fundamentalt vis och jag kommer i följande kapitel se om dessa mekanismer 

framträder. Sist i diskussionen avslutas studien med tankar om vidare forskning. 

 

Historieämnet och undervisningen 

Resultatdelen visar att flera av eleverna anser att fakta är riktig kunskap och det som är 

betygsgrundande. De verkar inte reflektera över varför de tycker så här utan ”det bara 

är så”, som en elev uttrycker det. Skolverkets läroplan (2011a) säger tydligt att kunskap 

inte är ett entydigt begrepp utan att fakta är en form bland andra som samarbetar och 

hör samman. Säljö (2014) poängterar att lärande ofta beskrivs som passiv och där 

informationen tas in, men enligt det sociokulturella perspektivet leder inte detta till 

kunskap om man inte aktivt använder den i form av problemlösning eller för att hantera 

situationer så att man kommer vidare i tanken och förstår. I Lozics (2011) studie menar 

merparten av de intervjuade eleverna att en varierad historieundervisning kan vara 

stimulerande men de ser inte att historisk kunskap kan vara av vikt för deras framtid. 

Sandberg (2018) har i sin forskning sett att elever anser att ämnet historia handlar om 

saker som har hänt och att den kunskapen kan komma till nytta i deras framtida yrken. 

De ser historia som den presenteras för dem i sin undervisning och de ifrågasätter inte. 

Liknande tankesätt visar sig i min studie då eleverna inte reflekterar över material eller 

hur de arbetar med ämnet. Lozic (2011) tydliggör att kursplanernas mål är att ämnet 

historia ska hjälpa eleverna att ställa historiska frågor och utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt. Varken eleverna i min studie eller i Sandbergs (2018) uppvisar en 
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kritisk hållning till ämnet så här kan man se att målet inte uppfyllts. I Skolverkets 

kommentarer till ämnet historia (2011) lyfter man fram att eleverna behöver gedigna 

kunskaper i ämnet för att historiemedvetande ska utvecklas och för att de ska få en 

gemensam historisk ram. Skolinspektionens granskning (2015) visar att detta uppfylls 

väl i svenska skolor men även att alla undersökta skolor behöver stärka undervisningen 

om hur historia kan användas så att eleverna förstår att de själva är länkar i historien 

från dåtiden, genom nuet och i framtiden. De behöver alltså stärka sitt 

historiemedvetande. Majoriteten av eleverna i min studie anser sig nöjda med 

undervisningen av historia, hur stoffet presenteras och innehållet i undervisningen. 

Några elever ger exempel på hur deras lärare gett dem förståelsen varför det är viktigt 

att veta vad som hänt och hur det påverkar nuet och framtiden. Dock vet inte alla varför 

det är viktigt att studera historia eller på vilket sätt historia påverkar dem själva. Detta 

resultat liknar Lozics (2011) forskning medan Sandbergs (2018) visar på det motsatta. 

Sandbergs forskning är ny medan Lozics är äldre men Sandbergs baseras på elever i 

årskurs 5, vilket kan vara en förklaring. Min studie söker svar om vad elever på 

högstadiet uppfattar och de flesta elevsvaren är med elever i årskurs 9. Lozics studie 

utgår från gymnasiet och en likhet mellan hans forskning och min studie är att båda 

utgår från tonåringars tankar och inte barns, som i Sandbergs forskning. Med detta 

resultat kan man fråga sig vad orsaken är att kunskapen om varför historieämnet är 

viktig finns hos barn men inte längre hos tonåringar. Ett svar kan vara det resultatet i 

Jonssons (2014) och Szczepanskis (2016) undersökningar med högstadie- och 

gymnasielärare visar, vilket är att lärare inte alltid arbetar utifrån historiemedvetande i 

sin undervisning.    

  

De elever som anser att ämnet är tråkigt ser inte att ämnet är viktigt för dem och här ser 

jag en koppling mellan att inte kunna placera in sig själv som individ i det historiska 

skeendet och i att inte intressera sig för ämnet. Karlsson (2009) lyfter fram 

historiemedvetande som en central process där individen lär för livet i en sociokulturell 

process. Alla elever kanske inte har förmågan att klara av att ta sig in i den sociala 

gemenskapen i undervisningen och därmed anser ämnet som tråkigt. Hansson (2010) 

har i sin studie undersökt intresse för ämnet och resultatet visar att elever på högstadiet 

är mest intresserade av sin släkts historia och därmed av 1900-talets historia. Liknande 

resultat framkommer i min studie då flertalet elever visar stort engagemang och intresse 

då de pratar om historia som inte är alltför avlägsen. Det uppfyller då kursplanen i 

historia (2011b) som lyfter upp släktens historia.  

 

För att kunna närma sig ämnet verkar lärarna vara mycket betydelsefulla. Samtliga elever 

menar att de behöver att lärarna förklarar, problematiserar och framför allt fungerar som 

inspirerande berättare för att de ska förstå och klara av att bearbeta materialet. Detta gäller 

särskilt då det handlar om faktatexter, vilka eleverna upplever ofta är långa och består av 

svåra ord och begrepp. Eleverna upplever att de förstår dessa svåra texter bättre om läraren 

förklarar i muntlig form och med ett enklare språk. Genom social interaktion lyfts alltså 

budskapet fram och innehållet tydliggörs. Även Stymne (2017) har i sin studie kommit fram 

till att historiska skeenden förstärks vid muntlig interaktion, då hon undersökt hur elever lär 

sig i en konkret undervisningssituation. Hon har dock jämfört muntliga och skriftliga svar. 

Min studie visar att elever med svenska som andraspråk eller med språksvårigheter, upplever 

att historiska faktatexter hindrar deras inlärning och resultat. Min uppfattning av dessa elevers 

upplevelser är att förutsättningarna för elever med svenska som andraspråk är olika och helt 

beroende av var de befinner sig individuellt i sin språkutveckling. I undervisningssituationen 

finns konkret hjälp via översättningsprogram och via avlyssningstjänst på den Ipad skolan 
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tillhandahåller och som varje elev har. Detta är alltså en förutsättning för att elever i behov av 

språkligt stöd ska kunna följa med i undervisningen. Som Säljö (2015) förklarar är fysiska 

redskap, till exempel i form av en Ipad, tätt knutet till utvecklingen av kunskap och skriftlig 

kommunikation möjliggör att information kan spridas än mer. Han kallar dessa redskap för 

artefakter och de är redskap som i interaktion med människor frambringar ny kunskap. I mitt 

resultat lyfter jag fram att elevernas uppfattning av det språkliga stöd deras Ipad kan ge dem 

inte är oproblematiskt. Några elever upplever att det är ansträngande att lyssna på den 

robotröst som läser upp texterna och menar att det gör att de inte uppfattar innehållet. Inte 

heller fungerar det att översätta längre textstycken då det översatta då blir obegripligt. Säljö 

lyfter fram att det mångkulturella klassrummet ändrat förutsättningarna för det pedagogiska 

arbetet, vilket min studie exemplifierar. Min erfarenhet av att elever med svenska som 

andraspråk placeras ut från språklig förberedelseklass till helklass tidigt i sin utvecklingskurva 

av det svenska språket och då förväntas klara alla ämnen språkligt, verkar belysas av dessa 

elevers erfarenheter.  

 

Vilka uppfattningar har alltså elever på högstadiet om ämnet historia? För att sammanfatta 

avsnittet anser eleverna att faktakunskap är det viktigaste i historieundervisningen men de har 

inte reflekterat över varför de tycker så. De har heller inte reflekterat över 

undervisningsmaterialet och undervisningens innehåll men de flesta upplever sig nöjda med 

det stoff som presenteras och hur det presenteras trots att några upplever ämnet som tråkigt. 

Däremot lyfter samtliga elever fram att samspelet med läraren är betydelsefull som den som 

muntligt förklarar, berättar och även kommunicerar direkt med eleverna vid frågor. Extra 

viktigt blir det för elever med språkliga svårigheter såsom dyslexi samt för elever med 

svenska som andraspråk. Flertalet elever, och därav de flesta eleverna med svenska som 

andraspråk, menar att läraren behöver förklara svåra ord och begrepp då det är många sådana, 

vilka försvårar inlärningen. De upplever att de därför har svårt att förstå historia trots att de 

upplever sig få viss hjälp av lärare eller genom att använda sin Ipad för att översätta eller via 

inläsningstjänst lyssna på texter. Elever med svenska som andraspråk upplever att de behöver 

språkligt stöd i ämnen, men de upplever inte att det alltid fungerar på det sätt de behöver.  

 

Skönlitteratur och film 

Gällande skönlitteratur lyfter både kursplanen i historia (Skolverket 2011b) som i svenska 

(Skolverket 2011e) upp vikten av berättelser för identitets och livsfrågor. Både Karlsson 

(2009) och Nordgren (2006) poängterar att dessa är tätt knutna till begreppet 

historiemedvetande och innebär att man, genom att studera historia, lär för livet i en 

sociokulturell process. Flertalet elever i min studie kan se vikten av att tankar, känslor och 

upplevelser tydliggörs genom fiktiva berättelser och menar att de då förstår bättre hur det var 

att leva i en historisk tid. En elev vill, trots att hon kan se vikten av detta, inte ta tid till 

skönlitteratur från den viktigare faktatexten som behövs för att lära sig historia som hon 

menar består av ”ren fakta” och som hon upplever ger henne den information hon behöver för 

att uppnå förståelse.  

 

Ingemansson (2018) betonar vikten av vägledning genom exempelvis textsamtal och frågor, 

för att ta sig in i litteraturen och därmed förstå innehållet. Sker detta dessutom i en social 

kontext skapar det läslust. Här anser jag att det är viktigt att man i undervisningen i 

grundskolan inte lämnar eleverna ensamma i sitt lärande genom arbetsuppgifter utan respons 

eller tät social kontakt. Ingemanson menar att läslust är grunden för framgång i många 

skolämnen och Johansson (2015) menar att läsupplevelsen beror på hur man socialiseras in i 

den men även hur undervisning och examination utförs. Andersson Hult (2016) ser i resultatet 

av sin forskning att provfrågor som utformas så att svaren ges i berättande form, ökar 
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historiemedvetandet som alltså är beroende av språket. Resultatet av min studie visar att 

skönlitterära texter inte är självklara i undervisningen på högstadiet och i de fall de använts, 

har eleverna inte upplevt att det ökat deras förståelse för den historiska kontexten. Min tanke 

är att orsaken kan vara avsaknaden av textsamtal men även att eleverna inte avslutat 

momentet utan var mitt i läsandet av romanen vid tidpunkten för intervjuerna. Huruvida 

elevernas upplevelse sett annorlunda ut om momentet varit avslutat, är oklart men hade 

möjligen kunnat påverkat elevernas svar och resultatet av studien. Ytterligare orsak kan vara 

avsaknaden av lässtrategier vilket, enligt kursplanen i svenska (Skolverket, 2011e) menar, är 

utgångspunkten för att förstå innehållet i texter. En elev lyfter fram att han inte orkar läsa 

romanen för att svara på frågorna utan ”googlar” fram svaren. Detta visar att Nilholms (2016) 

kritik mot den sociokulturella teorin angående att alla elever inte kan antas vara aktiva och 

lärande varelser, lyfts fram i min studie. Min reflektion är att tonåringars förmåga att vara 

aktiva och att lära in kunskap, inte alltid enbart styrs av lärare och undervisning utan att deras 

mående beroende av personliga och sociala faktorer, kan spela in och även variera över tid. 

 

Sammantaget möter dessa högstadieelever sällan romanläsning i ämnet historia och något 

oftare i ämnet svenska. Detta gör att underlaget för studien angående historiska romaner i 

historieundervisningen är litet och ger inte tillräckligt med underlag för att kunna lyfta fram 

nyanserade upplevelser. De elever som läst historiska romaner och som har använt sig av den 

kunskapen och som menar att det gett dem en djupare historisk förståelse, har läst på fritiden.  

De elever som läser skönlitteratur privat menar att de använder sig av lässtrategier vid 

provfrågor och ser en koppling mellan sin analytiska förmåga och att romanerna lyfter fram 

skeenden, bakomliggande orsaker och att läsningen är känslomässig. Detta överensstämmer 

med Johanssons (2015) forskningsresultat. Ewald (2015) befarar att en orsak till att elever 

läser litteratur i mindre omfattning är att undervisningen numera utgår från dator eller 

surfplatta. Inget i min studie tyder på att så är fallet utan snarare att de dessa artefakter är till 

hjälp för eleverna i undervisningen gällande att läsa. Numera används läsplattor på ett 

naturligt sätt gällande att läsa skönlitteratur, likaså talböcker via smartphones. Den tekniska 

utvecklingen går snabbt och då Ewalds forskning inte är helt ny, kan det vara orsaken till 

hennes resonemang. Enligt Säljö (2014) skapas kunskap i samspelet mellan människa och 

artefakter såsom böcker och datorer. Min tanke är att det inte enbart är samspelet mellan 

artefakt och elev som skapar ny kunskap utan lärares pedagogisk kunskap, erfarenhet samt 

individuella samtal mellan lärare – elev behövs också för att hjälpa till så att rätt artefakter 

används till varje individ. Särskilt viktigt är det för elever med specifika behov såsom 

språksvårigheter av skilda slag. Detta samspel som skapar ny kunskap genom stöttning från 

lärare till elev är ett exempel på det som Säljö (2014) beskriver som scaffolding. Johanssons 

(2015) forskning visar att litterär läsning kan underlättas med hjälp av rätt teknik men 

ifrågasätter om skolan skapar möjligheter eller begränsningar och att även den känslomässiga 

upplevelsen från läsningen behövs. Min uppfattning är att om elever får stöttning i att läsa 

romaner som kan uppväcka känslor hos läsare, är detta till hjälp i undervisningen av historia 

för att nå ett ökat historiemedvetande.  

 

Historiska berättelser kan även framställas som film och gällande film i 

historieundervisningen verkar både Deldéns (2014) samt Derelioğlus och Şars (2010) 

forskning överensstämma med studiens resultat angående att film i undervisningen skapar 

intresse. Främst nämner eleverna filmernas visuella form. Eleverna svar stöder även 

forskarnas resonemang om att man inte enbart kan se filmer utan att på något sätt bearbeta 

dem och då särskilt lyfta fram den historiska bakgrunden så att det tydligt framgår vad i 

filmerna som beskriver historiska fakta. I jämförelse med den tidigare forskningen lyfter 

eleverna i studien fram dokumentärfilmer i högre grad än spelfilmer. Här återkommer deras 
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tankar om att ”fakta” är det viktiga i undervisningen av historia. Kursplanerna i historia lyfter 

fram begreppet ”historiska berättelser” (Skolverket, 2011b) men specificerar inte på vilket sätt 

dessa historiska berättelser ska presenteras och att dokumentärfilmer som visar historiska 

händelser verkar passa eleverna väl. Resultatet av min studie visar att eleverna föredrar 

undervisning som fångar deras intresse men som samtidigt ger dem den kunskap de behöver 

för att få godkänt resultat. Min tolkning är att de upplever arbetsbördan i skolan stor och att de 

därför väljer den form av undervisning som på kortast tid ger dem ett resultat i form av det 

betyg de siktar på.    

 

Vilka erfarenheter har då eleverna av skönlitteratur och film i historieundervisningen? 

Sammanfattningsvis har de intervjuade eleverna positiva erfarenheter av skönlitterära 

berättelser främst från tidigare skolår och speciellt från att lärare läste högt i helklass. Få 

elever har läst romaner på skoltid under sin tid på högstadiet och av dem som har den 

erfarenheten, är reflektionerna olika. De kan se fördelen med fiktiva berättelser då de 

tydliggör det mellanmänskliga samspelet, tankar och känslor och därmed tydliggör varför 

händelser sker, men några elever är skeptiska till om romanläsningens fördelar överväger 

nackdelen med tiden som krävs för att läsa en hel roman och anser att tiden istället behövs till 

mer faktabaserad kunskap. Dock är de elever som har erfarenheter av att läsa historiska 

romaner på fritiden, positiva och anser att den erfarenheten medverkat till deras ökade 

analysförmåga samt deras förmåga att på ett djupare vis förstå historiska händelser och 

människor. Angående historiska filmer har samtliga elever bra erfarenheter av dokumentärer 

med dess visuella form och faktabaserade budskap. De upplever att det hjälper dem att förstå, 

att känna in känslomässigt och att ta till sig fakta. Spelfilmers vara eller inte vara i 

undervisningen splittrar eleverna från att mena att spelfilmer är det enda som kan öka den 

riktigt djupa förståelsen för historia och skapa intresse för ämnet genom dess berättande och 

gestaltande form, till att de innehåller för lite fakta.  

 

Resonemang om historiemedvetande 

I resultatet går det att utläsa att flertalet elever inte funderat djupare på varför man läser ämnet 

historia i skolan eller vad ämnet kan tillföra dem som individer. Få av dessa elever säger sig 

vara intresserade av historia eller av att läsa skönlitteratur. Enligt Karlsson (2009) krävs det 

att historia förmedlas på ett medvetet och skickligt vis för att förändra ett historiemedvetande 

och denna studie visar att man inte alltid lyckas med att nå detta mål. Ämnet är inte en del av 

elevens livsvärld. Av de elever som inte riktigt kan se meningen med historieämnet, finns det 

några som ändå anser att ämnet är intressant och de lyfter i huvudsak fram att de tycker om att 

se på filmer. Délden (2014) menar att ungdomar lätt kan relatera till spelfilmer då de är vana 

att se sådana. Derelioğlu och Şar (2010) menar att film kan skapa intresse för historia om de 

får hjälp av lärarna med att kritiskt granska filmerna och min reflektion är att film kan vara en 

väg mot att skapa ett intresse för elever som har svårt att närma sig ämnet. Enligt kursplanen i 

historia (Skolverket, 2011b) ska elevers nyfikenhet för historia stimuleras för att på så sätt 

kunna utveckla ett historiemedvetande, vilket skolinspektionen (2015) i sin rapport belyser att 

många skolor behöver arbeta mer med. I min studie undersöks inte elevers bakgrund och 

därför vet jag inte om det i gruppen av intervjuade elever finns elever i behov av extra stöd i 

ämnet historia. Ett bristande intresse för historia kan därför ha sin grund i att de upplever att 

ämnet med sina svåra ord, texter och begrepp, som alltför svårt och utanför den kunskapsnivå 

där de befinner sig. Spelfilmer kan vara det media som hjälper vissa ungdomar att närma sig 

ämnet och jag menar att man då uppfyller skolverkets krav på att stimulera deras nyfikenhet 

för historia. Tidsaspekten i undervisningen av ämnet är tyvärr reell och det som flertalet 

elever påpekar, men som Derelioğlu och Şar (2010) lyfter fram behöver man inte använda 

filmer i sin helhet utan man kan låta delar av filmer exemplifiera historiska skeenden eller låta 
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fiktiva karaktärer få visa fram känslor, upplevelser och tankar om hur det var att leva i en 

historisk tid och uppleva de händelser som ingår i kursplanen, såsom förintelsen. Majoriteten 

av eleverna vill se mer film och några av dem menar att det kan hjälpa dem att känna in hur 

människor upplevde, kände och tänkte. Andra menar att det helt enkelt är lättare att förstå vad 

som händer om de ser än om de läser. Flertalet vill läsa texter med fiktiva eller verkliga 

karaktärer för att på liknande sätt bättre kunna förstå på ett djupare plan då de upplever att de 

blir berörda. Queckfeldt (2004) menar att historiska romaner kan medvetandegöra att det 

funnits ett förflutet, och det verkar några av de intervjuade eleverna uppleva.  

 

Av de intervjuade eleverna ingår några elever med svenska som andraspråk och de menar att 

film hjälper dem att förstå bättre då de förutom att lyssna och höra även ger dem en visuell 

upplevelse. Här verkar förståelsen av ämnet till viss del bestå av språkliga hinder och som 

eleverna själva funnit en väg runt med hjälp av en artefakt. I studiens frågeställningar ingår 

inte frågan om andraspråksinlärning, men i resultatet framkom det att elever med svenska som 

andraspråk upplevde svårigheter i att förstå innehållet i ämnet och då särskilt faktatexter som 

innehåller svåra ord och begrepp. Språket medför därför även en svårighet att nå ett ökat 

historiemedvetande. Nordgren (2006) belyser i sin forskning att elever med utomeuropeiskt 

ursprung sällan får möta historia från sina hemländer då svensk undervisning oftast utgår från 

ett europeiskt perspektiv. Detta borde påverka deras förmåga att utveckla ett ökat 

historiemedvetande och i sin tur försvåra det som Nordgren benämner som 

historiemedvetandets lärprocesser. Både Nordgren och Karlsson (2009) menar att 

historiemedvetande handlar om tanke och kognition, liksom om socialisering och 

identitetsskapande. Utifrån dessa tankar kan resultatet i studien ses som att vissa elever med 

svenska som andraspråk inte har samma utgångspunkt att utveckla sitt historiemedvetande då 

språket hindrar, men att det även kan bero på att innehållet är mer främmande för dem. Thorp 

(2016) lyfter fram att historiska texter inte alltid tar hänsyn till i vilken kontext historia skapas 

och återges. Utifrån Thomassens (2007) förklaring om fenomenologi försöker man tolka 

upplevelser i sin vardagsvärld och min fundering är att om elevers livsvärld förändras från en 

känd till en främmande, kan det problematisera deras förståelse för historieämnet. Sandberg 

(2018) menar att man kan se utveckling av historiemedvetande på två olika sätt där det ena är 

att undervisning speglar den redan befintliga historiekulturen, vilket då överensstämmer med 

Nordgrens (2006) resultat av sin forskning. Dock problematiserar inte Sandberg att elever 

växt upp i vitt skilda historiska kulturer. Det andra synsättet är att man inte föds med ett 

historiemedvetande utan fostras in i skolans sätt att undervisa och därmed kommer elevernas 

historiemedvetande att likna varandra. Jag menar att Sandberg inte heller här tar 

utomeuropeiska elever i beaktande så här behövs mer forskning. 

 

De elever i min studie som är vana läsare menar att romanläsning hjälper dem i deras studier 

av historia mot ett ökat historiemedvetande då det lär dem att se skeenden från olika 

synvinklar, liksom att det finns människor med tankar och känslor som styr skeenden. De 

upplever sig lättare kunna placera in sig själva och tidsaspekterna i olika sammanhang genom 

att de är vana vid gestaltande berättelser som levandegör och exemplifierar. Eleverna menar 

även att de blir bättre på att analysera och att förstå mer komplexa texter. Deras resonemang 

kan jämföras med Hermansson Adlers (2004) beskrivning av begreppet historisk empati och 

som han menar utvecklar den mentala processen. Stymne (2017) har i sin forskning sett att 

förståelsen för ämnet historia är starkt kopplat till elevernas språkliga förmåga. Resultatet av 

min studie styrker detta och jag ser även en koppling till att elever med en god språklig 

förmåga även är intresserade av ämnet. Min tanke är att intresse och förståelse för 

historieämnet är högre om det inte finns hinder av olika slag, såsom språkliga.  
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För att förstå historia menar samtliga elever att de behöver hjälp och stöd av läraren och detta 

stärks av Stymnes (2017) forskning som visar att lärares förmåga att anpassa material och 

lektioner är avgörande för lärandet, liksom att insikten att förstå historia stärks vid muntlig 

interaktion mellan lärare – elev. Flera elever i min studie menar att det är viktigt för dem att 

de kan fråga lärarna om det de inte förstår och att läraren är snäll. Det sociala samspelet 

verkar viktigt och något som påverkar elevernas förståelse av ämnet. Andersson Hult (2016) 

menar att en berättande lärare och provfrågor som kräver svar i berättande form aktiverar 

historiemedvetande och även min studie visar att elever behöver att läraren berättar om 

historia på ett spännande sätt för att de verkligen ska förstå. Studiens resultat styrker vikten av 

att förstå historia för att nå ett ökat historiemedvetande och att det är, som Blackey (2014) 

uttrycker det, kopplat till att lärare visar eleverna att historiska händelser och personer var 

verkliga och befann sig i sin verklighet, i sin kontext. Även Thorps (2013) studie visar att 

berättelser är centrala för att utveckla historiemedvetande genom att man på ett personligt sätt 

kan närma sig historiska händelser och genom normativa värderingar. Eleverna i studien lyfter 

fram att de vill ha en varierad undervisning och Norlander (2016) visar i sin forskning att 

lärare använder olika medier för olika syften då de förmedlar historia på olika vis. Han 

kritiserar detta sätt att undervisa då han menar att det, i samband med en mindre läroboksstyrd 

undervisning och ett mer perspektivrikt sätt att se på ämnet bidrar till en mindre likvärdig 

utbildning. Denna studie utgår från tre olika skolor vilket innebär ett alldeles för litet underlag 

för att dra några slutsatser om likvärdig utbildning. 

 

Historia är inte enbart ett skolämne och under mina intervjuer visar några elever extra stort 

engagemang då de talar om historia som de mött privat. En elev menar att hans intresse för 

historia väcktes då familjen besökte Auschwitz och då han berättade om upplevelsen såg jag 

ett större engagemang och intresse för historia än någon annan elev visade under intervjuerna. 

Han berättade att han efter det besöket sett flera spelfilmer och faktafilmer privat och att han 

tyckte att skolämnet blev mer intressant då de där läste om världskrigen. Kanske glömmer 

pedagoger att prata om elevers privata upplevelser om historiska skeenden och kanske finns 

här ett utvecklingsområde och som kan hjälpa till att nå ett ökat historiemedvetande i 

skolämnet historia. Thorp (2016) lyfter fram att elever bör medvetandegöras om att man kan 

se historiska händelser utifrån olika perspektiv och att lyfta fram elevers upplevelser av 

historia utanför klassrummet kan vara ett sätt att nå det målet. Undervisning genom resor till 

historiska platser ser jag dock som svårt av praktiska och ekonomiska skäl och är beroende av 

rektorers godkännande. Ingen elev nämner besök på museer vilket kan bero på att samtliga tre 

skolor finns i glesbygd och de flesta museer i storstäder. 

 

Ingen av eleverna i studien har hört talas om begreppet historiemedvetande även om några 

elever under intervjuerna exemplifierar upplevda lektioner och material som antyder att deras 

lärare är medvetna om begreppet. I Jonssons (2014) och Szczepanskis (2016) studier visar 

resultatet att få lärare utgår från historiemedvetande i sin undervisning och även om min 

studie inte undersöker huruvida de intervjuade elevernas lärare grundar sin undervisning på 

historiemedvetande, visar min undersökning att eleverna inte är medvetna om ordet och om 

begreppets innebörd. Anledningen kan bero på att begreppets definition enligt Thorp (2014) 

inte är tydligt för lärare. Thorp (2013) har i en forskningsstudie undersökt hur svenska 

historieforskare definierat och använt begreppet. Han menar att samtliga forskare utgår från 

att historiemedvetande innebär att skapa ett sammanhang mellan då, nu och framtid men 

däröver skiljer sig forskarnas synsätt åt och som Thorp delat upp i sju olika kategorier. I 

Nilssons (2017) studie om hur historiemedvetande definieras i svensk forskningslitteratur, 

framkommer det att elever bättre kan koppla undervisningens innehåll till sig själva om 

begreppet är centralt i undervisningen. Min uppfattning är att då lärare använder sig av olika 
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definitioner, om än alls av historiemedvetande i sin undervisning, kan det möjligen orsaka en 

mindre likvärdig undervisning och att skolverkets kursplan i historia (2011b) därför bör 

förtydligas.  

 

Hur resonerar då eleverna angående att använda skönlitteratur och film som en möjlig väg till 

ett ökat historiemedvetande? Samtliga elever lyfter fram att lärarna är en förutsättning för det 

mellanmänskliga samspelet och för att levandegöra texter genom muntliga berättelser och för 

att förklara innehållet så att de verkligen förstår och kan sätta in innehållet i ett tidsperspektiv. 

Faktabaserad kunskap i form av faktabaserade texter och dokumentärfilmer ses som de 

viktigaste kunskapskällorna. Där anser eleverna sig i huvudsak hämta in den information de 

anser sig behöva för att klara ämnet och för att uppfylla dess mening och krav de uppfattar att 

de behöver. Ingen elev har dock hört talats om begreppet historiemedvetande och att det är en 

viktig grund för ämnet. Vissa elever visar däremot ett visst närmande mot ett 

historiemedvetande då de beskriver hur de uppfattar en bra och äkta dokumentär. Med bra 

menar de att den ska vara välgjord och spännande så att de kan leva sig in i händelserna. 

Historiska romaner och spelfilmer i undervisningen har eleverna inte likartad samstämmighet 

kring och beskrivs från ”onödiga” till det som kan skapa riktigt intresse och djupare förståelse 

om att de själva är en del av historien. Här närmar sig flera av elevernas upplevelser om att 

riktigt förstå och leva sig in i historien på ett djupare plan. De elever som är vana läsare menar 

att de är positiva till romanläsning då de därigenom har lättare att placera in sig själva i 

historien då de är vana vid gestaltande berättelser. Flera elever som inte är positiva till att läsa, 

eller har svårigheter att läsa på grund av de upplever att det är språkligt svårt, upplever att 

spelfilmer kan hjälpa dem att skapa intresse och förståelse. Samtliga elever menar dock att de 

inte förstår hur de ska hinna läsa romaner eller se spelfilmer då det tar alltför lång tid. För 

elever med språkliga svårigheter och elever med svenska som andraspråk, verkar ämnets 

svåra ord och begrepp hindra deras förståelse för ämnet och för ett ökat historiemedvetande. 

Historia i form av möten med historiska personer, platser och artefakter verkar ha ett stort 

värde för eleverna även om de mötena inte sker i skolmiljön och verkar intressera flertalet 

elever i högre grad än texter och filmer.  

 

Slutord 
Genom de fenomenologiska forskningsintervjuerna framkommer ett mönster av de 

intervjuade elevernas tankar och upplevelser om ämnet historia och om undervisningen. I min 

analys har jag försökt att vara transparent då jag sökt efter mönster utifrån elevernas svar om 

sina upplevelser. För varje tolkning jag gjort har dock möjligheten ökat att mina livsvärldar 

påverkat elevsvaren. I mina försök att finna huruvida eleverna upplever att skönlitteratur och 

film i undervisningen kan öka deras historiemedvetande har min analys visat att dessa tankar 

synliggjorts för flertalet av dem under intervjuerna och att de inte reflekterat över 

historiemedvetande i någon högre grad tidigare. Inte heller vilken nytta olika 

undervisningsformer och material kan ge dem själva som individer. Enligt det sociokulturella 

perspektivet ser jag ett tydligt mönster i att samspelet mellan eleverna och lärarna är en 

förutsättning för inlärning av historia som eleverna möter den i skolan. Det samspelet kan 

överbrygga flertalet hinder, såsom att förklara samband och svåra begrepp men även vara till 

stor hjälp för elever med språkliga svårigheter men även för elever som har svenska som 

andraspråk. Samspel sker även i form av redskap, artefakter, och i undervisningssammanhang 

är det främst skolornas satsningar med en Ipad till varje elev som påverkar. Även det breda 

utbudet av media medverkar till att undervisningen blir mer varierad vilket de upplever ökar 

intresset för ämnet och det kan i sin tur leda till ett ökat historiemedvetande. Filmer är enligt 

resultatet ett media som väcker elevernas intresse och känslor på ett bra sätt genom sin 
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visuella form samt att berättelsen framträder tydligare än texter för eleverna. Film verkar 

vanligare i elevernas livsvärldar än litterära texter.          

    
Min reflektion av resultatet är att eleverna i studien inte mött romanläsning i någon högre 

utsträckning överlag i undervisningen på högstadiet och att förklaringen ser ut att vara 

tidsbrist. I min roll som lärare i svenska samt blivande lärare i historia kan jag se stor nytta av 

ämnesöverskridande arbete mellan dessa båda ämnen för att på så sätt öka möjligheten att låta 

elever möta historiska romaner och historiska spelfilmer. Jag ser även att skönlitteratur, 

spelfilm och andra möten med historia och historiska föremål, kan hjälpa vissa elever att bli 

mer intresserade av ämnet samt att där finns större möjligheter för elever med språklig 

svaghet att möta en annan typ av språk eller bild. Många romaner finns i lättläst variant eller 

som talböcker vilket kan medverka till att den språkliga barriären kan överbryggas och 

därmed inte förblir ett hinder för ett ökat historiemedvetande. Likaså kan filmer, bilder och 

andra artefakter genom sin visuella form hjälpa till att öka förståelsen för innehållet. Lärare 

har möjlighet att styra sin undervisning i stor grad och den enskilde läraren och arbetslag 

väljer arbetssätt för att nå de uppsatta målen. Vilka sätt man använder kan bero på personligt 

intresse, kollegors inflytande, erfarenhet, tankar från lärarutbildningen och kanske är det även 

så att man påverkas av sina egna ämneskombinationer, där historia och svenska som 

kombination möjligen kan förstärka att man ser skönlitteratur som en tillgång för att arbeta 

med historiemedvetandet i historieämnet. Utmaningen pedagogerna står inför gällande 

historiska romaner och spelfilmer i historieundervisningen för att därigenom öka elevernas 

möjligheter att nå ett ökat historiemedvetande, är att finna romaner som fördjupar elevernas 

medvetande om ett visst historiskt skeende och samtidigt lyckas med att knyta samman 

eleverna med litteraturen genom att undervisa med fantasi och kreativitet.  

 

Det resultat som tydligast skiljer min studie från tidigare forskning, och där min studie fyller 

ett tomrum, är att många elever och då särskilt elever med svenska som andraspråk samt 

elever med språkliga svårigheter såsom dyslexi, upplever att historieämnets svåra ord och 

begrepp hindrar dem att helt förstå och ta till sig ämnet och därmed kunna nå ett ökat 

historiemedvetande. I den tidigare forskningen finns inte dessa språkliga svårigheter med som 

en parameter även om Nordgren (2006) och Lozic (2011) tar upp aspekten med det 

mångkulturella klassrummet. Dock utifrån aspekten om ursprung, identitet och 

historiemedvetande genom undervisningens innehåll. Min reflektion är att elever med svenska 

som andraspråk behöver möta historiskt innehåll som inte enbart har europeisk historia som 

utgångspunkt för att kunna utveckla sitt historiemedvetande på ett bra sätt vilket Nordgren 

(2006) påpekar, men även få språkligt stöd i ämnen som historia där det är många svåra ord 

och begrepp. 

 

Förslag på vidare forskning 
Denna studie öppnar för flera vägar för fortsatt forskning såsom en jämförande studie mellan 

elevperspektiv och lärarperspektiv för att få ett bredare perspektiv på mina nuvarande 

frågeställningar. I en sådan undersökning skulle det även vara intressant att undersöka lärares 

val av material och om hur det påverkar en likvärdig utbildning i historia. Det jag själv blivit 

intresserad av är att kvalitativt undersöka historiemedvetande samt undervisning av historia 

med utgångspunkten i elever med svenska som andraspråk och som tidigare undervisats i 

historia utifrån en utomeuropeisk kontext. Det vore även intressant att djupare undersöka 

huruvida språkliga hinder påverkar intresset och förståelsen för historia och för utvecklingen 

av ett ökat historiemedvetande. I en sådan undersökning kan en kombination av kvalitativa 

och kvantitativa intervjuer av elever ge en bra bakgrund och kan vara till hjälp att utveckla 

historieämnet och undervisningen.    
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Bilagor 

 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

Då jag genomfört kvalitativa intervjuer har jag inte något frågeformulär med färdigställda 

frågor. Min metod har varit att ta upp några få frågeområden och utifrån dem hålla ihop 

ämnesområdet men ändå ge den intervjuade friheten att tänka och formulera sig på ett 

personligt vis. Jag har ställt följdfrågor utefter elevernas svar men även fört samtalen tillbaka 

till mina frågor vid behov. 

 

Mina frågeområden: 

1. Elevens uppfattning om undervisning och innehåll i ämnet historia. 

 

2. Begreppet historiemedvetande. 

 

3. Tankar om läroböcker i historia, andra faktatexter, historiska romaner och andra 

skönlitterära historiska texter.  

 

4. Faktafilmer samt spelfilmer om historiska händelser. 

 

5. Upplevelse, känsla, intresse, önskningar samt inlärning kopplat till historieämnet och 

historiemedvetande. 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett om deltagande i intervju 
Kvalitativ studie om historiemedvetande i ämnet historia i årskurs 7-9. Intervjun ingår i ett 

examensarbete via Karlstads Universitet. 

 

Hej!  

Här kommer en förfrågan om du vill delta i en intervju där jag undersöker om skönlitteratur 

och film i historieundervisningen kan öka historiemedvetande hos elever. Studien, där jag 

intervjuar flera elever, ska bli en uppsats där elevernas tankar och upplevelser av att använda 

sig av filmer och skönlitteratur i undervisningen av historia, lyfts fram. Intervjun kommer att 

ta ca 30 min. Samtalet kommer att spelas in men inte filmas. Du får avbryta om du vill och 

när du vill. Jag kommer inte att berätta vem du är, var du bor eller vilken skola du går på så 

ingen kommer att kunna känna igen dig.  

Jag som genomför denna studie heter Marielle Johansson och skriver mitt examensarbete via 

Karlstads Universitet.  

 

Medgivande 

• Jag har tagit del av information att intervjun kommer att spelas in.  

• Jag har fått besked om att intervjun tar ungefär 30 min. 

• Jag deltar frivilligt och har blivit informerad om syftet med deltagandet. 

• Jag är medveten om att jag när som helst under intervjun kan avbryta mitt 

deltagande utan att jag behöver förklara varför. 

• Jag ger mitt medgivande att intervjun dokumenteras och används i min undersökning via 

Karlstads Universitet. Därefter kommer uppsatsen att publiceras.  

• Jag har meddelats om att min identitet, skola och bostadsområde inte kommer att visas utan 

att jag är avidentifierad i studien.  

 

 

 

Ort/Datum    Namnteckning 

 

 

Namnteckning vårdnadshavare 1  Namnteckning vårdnadshavare 2 
 

 

 

 

 

 

 

 


