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Abstract 

History consciousness is a common concept within history teaching and also a part that comes 

into contact with teaching strategies such as the use of moving image. This study is based on a 

phenomenological perspective and asks how perceptions differ between teachers who teach 

history consciousness with the help of moving images. To conduct the study, qualitative 

interviews were conducted on four active teachers and where the data obtained were 

transcribed to be finally compiled and compared with each other. The discussion that 

followed used previous research in teaching strategies and history consciousness to interpret 

how the teachers in the study perceived that their teaching developed students' history 

consciousness. The study showed that there were clear differences between which parts of a 

few teaching strategies developed students' historical consciousness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: History consciousness, perceptions, teaching strategies, phenomenography, qualitative 

interviews.  



 
 

 

Sammanfattning 
Historiemedvetande är ett vanligt förekommande begrepp inom historieundervisning och även 

också en del som kommer i kontakt med undervisningsstrategier som användandet av rörlig 

bild. Denna undersökning utgår från ett fenomenologiskt perspektiv och ställer sig frågan hur 

uppfattningar skiljer sig mellan lärare som undervisar historiemedvetande med hjälp av rörlig 

bild. För att genomföra studien genomfördes kvalitativa intervjuer på fyra verksamma lärare 

och där den data som framkom transkriberades för att till sist ställas upp och jämföras med 

varandra. Diskussionen som följde använde tidigare forskning inom undervisningsstrategier 

och historiemedvetande för att tolka hur lärarna i studien uppfattade att sin undervisning 

utvecklade elevernas historiemedvetande. Studien visade att det fanns tydliga skillnader 

mellan vilka delar i ett fåtal undervisningsstrategier utvecklade elevernas historiemedvetande.  
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Inledning 
Det finns idag mycket forskning kring hur olika former av undervisning används och i vilka syften och 

det är ofta en stor del i varje lärares planering hur undervisningen ska gå tillväga på ett rent praktiskt 

sätt, utanför läroböckerna ibland. Begreppet som vanligen används är undervisningsstrategier och ofta 

använder sig lärare av olika strategier beroende på vilken kurs det är som undervisas men också ibland 

också vilken program eleverna läser, i den här uppsatsen kommer specifikt lärare i historia få svara på 

hur dom undervisar. En stor del av undervisning i historia är också begreppet historiemedvetande är  

något som en elev har när denne kommer in i skolans värld men och förhoppningsvis en annan när 

skolan lämnas och vidare in i livet. Sammanfattningsvis går det att säga att historiemedvetande är hur 

vi människor orienterar oss över tid och berör dåtid, nutid och framtid. Det är också något som 

egentligen är svårt att mäta utan ofta blir det blir uppfattningar från omgivningen, det blir ofta en fråga 

om hur en person uppfattar världen och i sin tur hur läraren uppfattar att eleven har utvecklat sitt 

historiemedvetande. Lärare försöker ofta finna olika strategier för att hitta ett sätt att elever utvecklar 

sitt historiemedvetande och lärare tycker ofta olika, det är därför av intresse att hitta på vilket sätt 

lärarnas uppfattningar skiljer sig mellan hur elevers utveckling ser ut.  
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Problemformulering 
Historia är något som alla bär med sig varje dag, vi tar med oss det som har hänt och påverkar 

det som händer idag. Adler beskriver det att historia förklarar människan i tid och rum för att 

vi ska kunna orientera oss i samtiden och förstå världen omkring oss.1 När det kommer till 

undervisning i skolan är syftet dels den existentiella aspekten där diskussionen hur rötterna 

leder till vår samtid och skapar oss våd identitet. och dels Den etiska dimensionen som 

understryker det moraliskt goda att rättfärdiga historiska berättelser som ger goda förebilder. 2 

I läroplanen för ämnet historia på gymnasienivå tas begreppet historiemedvetande upp 

tillsammans med direktiv till hur och varför elever ska utveckla sitt historiemedvetande. Att 

lära en elev historiemedvetande är genom att ge de ökande kunskaper om det förflutna, att 

undervisa i användandet av historisk metod och dels genom förståelse hur historia används, 

syftet är att elever genom historiemedvetande utvecklar sin förståelse för hur olika tolkningar 

och perspektiv i sin tur påverkar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden. Hur, är 

genom undervisning som ger eleven en referensram till att förstå historien genom olika 

perspektiv, tränas till att förstå att människor i olika tidsåldrar ska också sättas i relation till 

deras levnadsvillkor.3 

historiemedvetande är inget som endast skapas i skolans värld under en lärares undervisning 

utan tvärtom kommer många elever redan in med flera former av historiemedvetande. 

Nordkvist pekar på att elever har byggt upp historiska föreställningar utanför skolans värld 

och att det historiebruk eller historiemedvetande som finns hos elever inte nödvändigtvis finns 

i skolans värld. Lösningen för att brygga skolans historiemedvetande och elevernas 

användning av historia och historiebruket, är att engagera eleven på ett personligt och 

känslomässigt plan för att göra ett djupare och varaktigare intryck samt nå 

historiemedvetande. 4 

Frågan blir hur skiljer sig undervisningen åt mellan lärare när dom vill lära ut 

historiemedvetande genom att visa filmer, dokumentärer och serier – kort sagt användandet av 

rörlig bild i samband med undervisningen.   

 
1 Adler, Hermansson, Magnus. Historieundervisningens byggstenar. Liber, 2004 s. 11 
2 Adler, 2004, s. 25 
3 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 
Stockholm, 2011 s. 1  
4 Nordkvist, Richard. Att begripliggöra det förflutna: En studie av hur åtta historielärare i samtal och planering 
föreställer sig historieundervisning inriktad mot att motverka fragmentering. 2017. S. 45 
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Redan på 80-talet i Lund diskuterades det kring hur historiemedvetande kunde utvecklas 

genom att använda fiktionslitteratur samt styrkan i att gestalta enskilda personer och större 

historiska skeenden för bättre tillgodogöra sig ett historiemedvetande. 5 Ingemansson stöder 

det genom sin studie där skönlitterär läsning kan ge elever lättare att relatera till fiktiva 

personer genom att det skapas en relation i skönlitteraturen som inte annars kan komma i 

traditionell undervisning. 6 Hultkrantz påpekar att användandet av film i skolans värld är en 

vanlig företeelse och har varit det under en lång tid och där det inte bara är spelfilm som 

används för att väcka förståelse för historiska skeenden utan också dokumentärer, korta klipp 

och rena faktaprogram. 7Även om företeelsen att visa rörlig bild i skolan är inte är speciellt ny 

som Hultkrantz påpekar finns det ändå ingen tydligt klargörande hur just rörlig bild i skolan 

används just för att få elever att utveckla väsentliga begreppet historiemedvetande.  

Den här uppsatsen kommer att koppla ett vanligt hjälpmedel i skolan, rörlig bild, med kravet 

som finns inom undervisning av historia och se hur lärarnas uppfattningar skiljer sig åt i det 

praktiska arbetet i deras vardag.  

Syfte  
Syftet med studien är att se vilka variationer det finns kring lärares uppfattningar om 

utvecklandet av elevers historiemedvetande i samband med rörlig bild i undervisning.  

Forskningsfrågor  
- Vilka undervisningsstrategier använder sig lärare av i undervisning som sker med 

hjälp av rörlig bild.  

- Vad utvecklar historiemedvetande hos elever anser lärare. 

- Vilka former av rörlig bild används i undervisning i syfte att utveckla 

historiemedvetande. 

 

 

 
5 Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran. Historiedidaktik. Studentlitteratur, Lund, 1997. s.34 
6 Ingemansson, Mary (2007) Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. 
Licentiatavhandling. Lund: Lunds Universitet, 2007. s.80  
7 Hultkrantz, Catharina. Playtime: en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet 
på gymnasiet. Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier. 2014. 
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Begreppet rörlig bild 
Rörlig bild kommer att inbegripa filmer, dokumentärer, TV-serier, klipp från 

streamingtjänster och i vissa fall spel.  

Forskningsläge 
Föreliggande text har visat på arbetets problemformulering och syftet med det här arbetet 

tillsammans med frågeställningar. Nedan kommer två begrepp centrala för det här arbetet att 

presenteras och hur det nuvarande forskningsläget ser ut det bör dock påpekas att det här 

arbetet undersöker ett område som inte det direkt finns mycket tidigare forskning kring. 

Vilket gör att det blir att den tidigare forskning som det hänvisas till kommer att ha en mer 

indirekt koppling till det här arbetet.  

Först kommer undervisningsstrategier att beröras med betoning på hur användandet av rörlig 

bild kan användas i samband med undervisningen i tidigare forskning.  Efter det kommer 

begreppet historiemedvetande att diskuteras och visa på hur det nuvarande forskningsläget ser 

ut och hur skolverket ger sin definition på det.  

Forskning kring undervisningsstrategier och användandet av rörlig bild i undervisning  
Terner pekar på att användandet av film och övriga rörliga bilder borde användas i större 

utsträckning inom undervisning då elever faktiskt använder sig av rörlig bild utanför skolan 

som ren kunskapskälla. Boadu för en diskussion kring hur vikten av att framgångsrika lärare 

förstärker elevernas förståelse för historien och lärandet genom att använda lämpliga 

instuderingsmaterial, annat än läroböcker. Som exempel tar Boadu upp filmer, filmklipp, ljud, 

bilder och historiska besök på valda platser, Resonemanget går att hänföra till Nygrens 

undervisningsstrategi kategorier inom multiperspektivet och narrativet som också poängterar 

att få elever att se olika perspektiv men också att ge en större inlevelse i engagerande. Lärare 

som använder fler olika undervisningsstrategier lyckades få elever ge en djupare förståelse än 

i jämförelse med lärare som enbart använder sig av en strikt undervisningsstrategi. 8 Nordqvist 

stödjer Boadus slutsatser att undervisningsstrategier med rörlig bild kan ge bättre förståelse 

för olika händelser och skeenden. Rörlig bild går också att använda som en problemlösare 

vilket Nordqvist ,som har i både kvalitativa intervjuer och därefter i fokusgrupper med 

historielärare, diskuterat en rad problemområden kring historieundervisning och elevers 

otillräckliga kunskaper att tillgodogöra sig övergripbara kunskaper kring historiska skeenden, 

 
8 Boadu, Gideon. Effective teaching in history: The perspectives of history student-teacher, International Journal 
of Humanities and Social Sciences, Volume 3, No 1. 2015, s. 41 
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kallat fragmentering. 9 Metoden Nordqvist använder sig av är en explorativ designstudie där 

syftet är att utveckla praktiskt genomförbara lösningar mot olika typer av problem. Under ett 

av samtalen i fokusgruppen med historielärarna framkommer det att en föreläsning samt en 

analys av filmen Gladiator används i undervisningen10. Analysen består i att eleverna ska 

förstå konflikter, politiska och sociala problem under det romerska kejsardömet och används i 

samband med föreläsningen inom samma ämne. 11 En relativt ny form av 

undervisningshjälpmedel som kan användas som en del i en undervisningsstrategi är VR – 

virtual reality och som används inom många olika områden men också inom undervisning. 

Häfner trycker på att det finns tre starka fördelar som gör att VR är lämpligt att använda i 

undervisning, inlevelse, interaktion och Förställningsförmåga. 12  

Terner hävdar att film och TV t.o.m. är den främsta kunskapskällan för barn och ungdomar 

och borde användas som ett intresseväckande verktyg inför ett undervisningsområde eller som 

avslutning. 13 Terner också får stöd av Boström som har undersökt hur bilder används i 

historieundervisning och genom att använda sig av fokusgrupper med elever ville hon få en 

uppfattning om det gick att aktivera elevernas historiska empati genom illustrerade eller 

fotografiska bilder. Historisk empati handlar i den här studien om hur skolelevers kan förstå 

historiska händelser utifrån dess kontext utan att moraliskt döma den utifrån våra värderingar 

av idag. 14Fler anledningar till att rörlig bild kan vara en viktig del i en undervisningsstrategi 

visas i studien, Film och mening, där Tomas Axelsson illustrera samspelet mellan sociala och 

psykologiska processer vid filmkonsumtion och bidra till en mer teoretisk förståelse hur 

tolkning av film kan göras. Axelsson använde sig dels av enkäter men också av ett flertal 

intervjuer i syftet att se om film kan vara en resurs kring personers tankar kring existentiella 

frågor. Resultatet väljer Axelsson att sätta i ett sociokognitivt teoretiskt perspektiv och 

slutsatserna som dras av Axelsson är att filmer ofta är utmärkta på att förstärka kulturellt 

inbäddade värderingssystem och moraliska ramverk. 15 Axelsson har också beskrivit hur 

populärkultur faktiskt kan ge moraliska dilemman när det konsumeras. Exemplet som 

 
9 Nordkvist, R 2017, s. 9 
10 Historisk episkt drama som utspelas under Romerska kejsardömet 180 e.Kr. 
11 Nordkvist, R. 2017. S. 108 
12 12 Polina Häfner*, Victor Häfner, Jivka Ovtcharova, (2013) Teaching Methodology for Virtual Reality Practical 
Course in Engineering Education, Procedia Computer Science 25, s. 252 
13 Terner, Lars, Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen 1990, s. 21 
14 Boström, Ulrika, ”När man kollar på bilden tänker man såhär” En receptionsstudie av gymnasieelevers 
uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen. 2014, s. 3  
15 Axelssons, Tomas. Film och mening. En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor. 
Uppsala universitet, 2008. s. 18 
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beskrivs är hur t.ex. en flicka som har sett Avtar kopplar det till västerländska länder och hur 

dom har behandlat ursprungsbefolkningen som har möts genom kolonialismen.16  

Även om det finns gott om vetenskapligt stöd för användandet av rörlig bild inom skolan så 

påpekar Catharina Hultkrantz att visa film för sina elever i skolan som en del i en 

undervisningsstrategi varken är nytänkande eller innovativt med Hultkrantz vill i sin studie 

snarare veta hur, men också varför, lärare använder film som didaktiska verktyg i 

historieundervisningen.  Frågan är om filmer på nått sätt kan anses som särskilt gynnsamma i 

just historieundervisning. Perspektivet som Hultkrantz använder sig av är från lärarnas 

perspektiv i kvalitativa intervjuer som har genomförts i studien. Under intervjuerna 

framkommer det att lärarna pekar på främst fem olika sätt att använda film i sin undervisning, 

första är att presentera fakta, lära ut etik och empati, källkritik, väcka intresse och visa olika 

historiska perspektiv. slutsatser kring användandet av filmer och kortare klipp från 

dokumentärer och faktaprogram upplevs av lärare att det gör undervisningen mer levande och 

tilltalande för elever. En av eleverna som Hultkrantz intervjuar menar att film är givande i 

historieundervisningen just för att det skapar ett historiemedvetande, även om det ibland är ett 

falskt sådant. Men att det ändå är bättre med ett falskt för då finns det något att ta ställning till 

i framtida undervisning.17 Film används också ofta som ett förstärkningsmedel i enskilda 

moment i undervisningen eller som ett förmedlingsnarrativ och dom filmer som har gett mest 

effektiv på eleverna har ofta varit från ett västerländskt perspektiv och gärna då med ett 

krigstema. Hultkrantz lärdomar från sin studie är att lärares användning av film och synen på 

det praktiska användandet ofta bottnar i hur lärarnas egna kunskaper inom historiebruk och 

historiemedvetande.18 Det Axelsson får fram i sin studie är att moraliska dilemman utifrån 

olika perspektiv och förståelse för olika kulturella samt moraliska värderingar stämmer väl 

överens med vad definitionen av historiemedvetande innebär enligt Hultkrantz som hänvisar 

till Jörn Rusen i att t.ex. borderline events där dramatiska och krisartade förändringar där 

speciellt konkretion ger en närhet till någon form av erfarenhet av tidigare historia. Likt 

flickan som jämställde filmen Avatars ursprungsbefolkning med ursprungsbefolkningen som 

fick problem i sina länder av kolonialismen som skedde i den verkliga världen. 19 

 
16 Axelsson, Tomas. KHS Årsbok, Religion, populärkultur och demokrati: När filmer blir utgångspunkt för 
moralisk reflektion och samhällskritik, 2012. S. 7–8 
17 Hultkrantz, C. 2014. S. 54 
18 Hultkrantz, C. 2014.  
19 Hultkrantz, C. 2014. S. 13 
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Tomas Nygren har undersökt hur undervisningsstrategierna hos sju erfarna historielärare ser 

ut och vad som upplevs vara av vikt för undervisningen i historia och vilka strategier som är 

viktigast.  Undervisningsstrategi definierar Nygren som lärarens långsiktiga mål med 

undervisningen och vilka metoder som läraren använder för att uppnå undervisningsmålen. 20 

Efter intervjuerna i sin studie har Nygren sett fyra tydliga undervisningsstrategier som 

används av lärarna och som också kommer ligga till grund i den här uppsatsen för 

diskussioner kring undervisningsstrategier.  

Den första undervisningsstrategin är Flerperspektivism och utgår från att genom att betrakta 

historia från flera olika perspektiv kan elever utmanas och vidga sin vy av världen. Det är 

också en viktig del kring källkritik för att kunna ha ett kritiskt förhållningssätt men också som 

en del av kvinnohistorien.21  

Den andra strategin är Narrativet som har stora likheter med vad som i amerikans forskning 

kallas storyteller. Vilket innebär att god historieberättare kan göra historieämnet levande, 

fantasifullt och engagerande. Alla lärare berättar en historia men det är den narrativa 

berättelsen som kan göra undervisningen mer livfull och intressant för eleverna. Även 

lokalhistoria kommer in här till följd av att historien blir mer personlig för eleverna och 

förståelsen till närområdet ökar. 22 

Samhällsvetenskaplig historien är en strategi som fokuserar eleverna på att analysera det som 

sker i närtid med det som har skett tidigare. Det är ofta att titta på dilemman som uppkommer 

eller jämföra konflikter och om du har prövats lösningar tidigare och se hur dessa har 

fungerat. En del lärare som använder sig av den här strategin är den typ av akademiker som 

ser historien som en förklaring på dagens samhälle och eventuella problem. 23   

Eklektiska historien är en svår strategi då det kräver mycket av läraren men som strävar efter 

att individanpassa lärandet av historia genom att låta eleverna själva styra hur lärandet ska gå 

till.24 

Avslutningsvis går det att säga att Hultkrantz påpekande att traditionen att visa rörlig bild i 

undervisningen inte är en ny idé stämmer med tidigare forskning och att användandet av 

rörlig bild som en del i en undervisningsstrategi har positiva enligt forskning som tidigare gåt 

 
20 Nygren, Tomas.  Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier. Institutionen för idé- 
och samhällsstudier, Umeå universitet, 2009. 
21 Nygren, T. 2009 s. 85 
22 Nygren, T. 2009 s. 97 
23 Nygren, T. 2009. s. 99 
24 Nygren, T. 2009. S.102 
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igenom. I den efterföljande diskussionen kommer Nygrens undervisningsstrategier att 

jämföras med hur respondenterna använder rörlig bild i undervisningen.  

  

Historiedidaktikens uppkomst 
Historiedidaktik är en form av undervisningslära med fokus på historia och förmedlingen av 

det. Teorier av historiedidaktik kommer till största delen från två historiedidaktiska 

traditioner. Den ena har sitt ursprung i Tyskland och har en tydlig vetenskaplig inriktning med 

tyngd på källkritik, och den andra i gruppen anglosaxiska länder som syftar mer på att lära 

elever tänka som en historiker. 25 

Karlsson skriver om hur historiedidaktiken som fanns fram till 80-talet i mångt och mycket 

var ett ämne i kris där undervisningen fick mindre timmar och sågs som relativt meningslös 

för mottagarna och som relevans för samhället i stort. Vad dåtida historiedidaktiker upptäckte 

var att historievetenskapen hade skapat ett avstånd från elever och då särskilt barn. 26 

På 90-talet började förskjutningen mot frågor om historiens roll i samhället utifrån ett större 

perspektiv ta plats i historiedidaktiken Bakom förskjutningen låg vad som brukar kallas den 

kulturella vändningen vilket har inneburit att historiska berättelser, minnen och erfarenheter 

inte enkelt kan definieras av segrarna genom historien. En viktig aspekt av den kulturella 

vändningen är att historia nu enbart inte innebär den vetenskapliga representationen av det 

förflutna utan att det också kopplas till det mer vardagliga i livet och populärkulturen. Det 

kom också flera nyckelord som kopplades till historiedidaktiken, bl.a. historiemedvetande. 27  

Kopplat till historiedidaktik är tre andra begrepp som på många sätt går in i varandra, det är 

historiemedvetande, historiebruk och historiekultur. Den här uppsatsen kommer att undersöka 

och jämföra uppfattningar kring historiemedvetande men i diskussionerna kommer även dom 

andra begreppen att beröras ytligt.   

Historiemedvetande 
Historiemedvetande är ett centralt begrepp inom historiedidaktik och en av dom tidigaste 

definitionerna kring historiemedvetande gjorde Karl-Ernst Jeismann 1979 och formulerade det som att 

historiemedvetande är relationen mellan tolkningar av dåtiden, kopplat till förståelse av nutid och ett 

 
25 Karlsson, Per-Arne. Undervisning och lärande i historia, Stockholm universitet 2014, s. 33 
26 Karlsson. K-G & Zander, U., Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, 
Studentlitteratur. 2014, s. 21 - 22 
27 Karlsson, K-G & Zander, U, 2014, s. 24 
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perspektiv på framtiden. 28 Skolverket använder sig av begreppet historiemedvetande när syftet med 

gymnasieämnet historia definieras. 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att 

använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska 

därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och 

perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden. 
29 

Förklarat menar skolverket att det är genom historiska kunskaper, hur historia används eller 

historiebruk och arbeta med historisk metod som behövs för att utveckla elevernas 

historiemedvetande. Dock har inte skolverket definierat historiemedvetande exakt utan mer att elever 

kommer utveckla ett historiemedvetande genom att uppfylla syftet med undervisningen i historia.  

Begreppet historiemedvetande utanför Skolverket är annars svårdefinierat enligt historieprofessorn 

John Tosh och förklarar begreppet som följande, att vara historiskt medveten skulle kunna definieras 

genom påståendet att alla människor är historiker i någon mening. Ett liv utan en insikt i sitt förflutna, 

innebär att personen i fråga saknar betydande kunskaper för ett ”normalt” liv. 30 Karlsson påpekar 

dock att begreppet historiemedvetande är en av historiedidaktikens absoluta nyckelbegrepp sedan 

1990-talet men stödjer Tosh påstående att det är svårdefinierat, men den breda innebörden av 

historiemedvetande är likställt med ord som historiskt tänkande och historisk kunskapsbildning.  

Karlsson påpekar dock att det som särskiljer och som är viktigt att veta när begreppet 

historiemedvetande används, är att begreppet innebär både en kollektiv och individuell dimension. Det 

kollektiva innebär att samhället som kollektiv ”vet tillsammans med” varandra och har likartade 

historiska tankegångar. Individuellt innebär det att personen förstår sin egen roll i ett historiskt 

perspektiv men också i framtiden. Berglund och Ney väljer att definiera historiemedvetande som. 

 

Centralt är synen att vi utgår från vår egen samtid när vi studerar det förflutna och 

synen på såväl samtiden som framtiden präglar vår syn på historia och vice versa. 31 

 

Nordgren fördjupar diskussionen kring historiemedvetande i sin doktorsavhandling menar att 

 
28 Karlsson, Klas-Göran och Zander, U, Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, 2. Uppl., 2009, s. 
47 - 48 
29 www.skolverket.se 
30 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 2005, s. 8 
31 Berglund, Louise och Ney, A. Om historieskrivning, teori och metod, 2015. Studentlitteratur. s. 173 
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Historiemedvetandet är en individuell tankeoperation men innehåller ärvda 

föreställningar.32 

 

Med medvetande menar Nordgren människans kognitiva och emotiva föreställningar. Med 

historiemedvetande så ska det inte likställas med sakkunskap och historiesyn, utan ska i lika stor grad 

omfatta impulsiva och impressionistiska tolkningar.  Ett sätt att se på historiemedvetande är att se det 

som ett överordnat begrepp som omfattar alla föreställningar om samband mellan det förflutna, nutid 

och samtid. 33 Nygren påpekar också att formandet av historiemedvetande inom skolan fortfarande är 

relativt outforskad men också att historiemedvetandet inte på nått sätt skapas enbart i undervisningen 

utan snarare att den redan finns när elever kommer till skolan, men att historiemedvetandet utvecklas 

under skoltiden. 34Maria de Laval vill skriver dock att det finns sätt som lärare kan använda för att 

arbeta med för att få elever att utveckla ett historiemedvetande. Det görs genom att använda sig av 

historiska händelser som skett över tid och ha fokuset på tidsperspektivet då, nu och utveckla den 

färdigheten. Hon pekar också på vikten av att arbeta med källkritik för att också kunna se hur historia 

används, kallat historiebruk.35 Laval stödjer med andra ord Skolverkets riktlinjer för undervisning i 

historia genom att peka på att också historiebruk är en viktig del för att utveckla ett 

historiemedvetande.  

Ytterligare ett av problemen med definitionen av historiemedvetande, förutom komplexiteten, är att 

istället för att analysera begreppet i sig så studeras det istället hur historiemedvetande manifesteras i 

konkreta material och situationer, kallat historiekultur. Om det istället studeras när det aktiveras och 

mobiliseras blir det en fråga om historiebruk. Historiemedvetandet kan också vara svårt att skilja från 

det kollektiva minnet men det går att separera dom två olika begreppen genom att förstå att 

historiemedvetande bygger på alltings historicitet, hanterar tankemönster och har större intentionsdjup. 

Kollektivt minne saknar istället föreställningen om att historien är nu, när istället historiemedvetande 

ständigt reflekterar över sin egen historiska identitet. 36 

Sammanfattning 
Nygren har sammanfattat dom vanligaste undervisningsstrategierna som han fick fram i sin 

undersökning av lärarnas arbetssätt till fyra stycken, Flerperspektivism, Narrativet, 

 
32Nordgren, Kenneth. Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige. 2006. S. 16 
33 Nordgren, K. 2006. s. 17 
34 Nordgren, K 2006. S. 40 
35 De Laval, Maria Maria  Det känns inte som det var länge sedan”. En undersökning av gymnasielevers 
historiska tänkande, 2011, s. 26 - 27 
36 Karlsson, K-G, Zander, U. 2014, s. 59 
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Samhällsvetenskaplig historien och Eklektiska historien men när det kommer till undervisning 

genom användandet av rörlig bild så uttrycker Hultkrantz det tydligt med att det varken är 

nytänkande eller innovativt. Genom många tidigare studier har det framkommit en rad 

fördelar kring att använda sig av rörlig bild, som exempelvis filmer och serier i samband med 

undervisning. Dom tydligaste fördelarna har varit att det finns möjlighet att ge olika 

perspektiv på händelser, men också genom att presentera rena fakta och att ge elever 

möjlighet att få empati för tidigare händelser och människor. Det som blir intressant i 

sammanhanget är hur väl möjliga fördelar ur undervisningssynpunkt rörlig bild har samverkar 

med historiemedvetande som är ett betydligt bredare och komplexare begrepp om det ser 

bortom traditionella tolkningar. Historiemedvetande i sin enklaste form kan sägas vara 

förståelse för forntid och kopplingen till nutid och perspektiv på framtid men enligt 

skolverkets definition så inkluderas också hur historia används och historisk metod, vilket inte 

helt stämmer med en traditionell tolkning. Problemet när historiemedvetande diskuteras är att 

det är väldigt lätt att hamna i två närbesläktade begrepp, historiebruk och historiekultur men 

som inte hör hemma i definitionen rakt av även om Laval påpekar att elever bör kunna 

använda sig av källkritik för att förstå historiebruken vilken kommer hjälpa elever att utveckla 

historiemedvetandet.  
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Metod 

Trost menar att om en undersökning är intresserad av att se frekvenser i en studie eller 

alternativt uttala sig om en procentuell andel av respondenter eller befolkning, är en 

kvantitativ studie att föredra.37 Är syftet istället att försöka förstå människors sätt att resonera, 

t.ex. Lärare som i den här studien, är det istället bättre med en kvalitativ undersökning. 

Wallén förklarar ingående att om syftet är att undersöka en karaktär av en företeelse och hur 

den ska identifieras är det en typisk kvalitativa ansats. 38Kvalitativa studier kan i 

förlängningen delas upp i två olika kategorier, första kallas kvalitativ kategorisering och den 

andra för mjukdata. Kvalitativ kategorisering handlar om vilken art en företeelse är, vilka 

frågor som är relevanta etc. Mjukdata är istället när beskrivningen och katetriseringen ses som 

huvudproblemet, det är egenskaper som kan beskrivas med svårligen mätas eller graderas. 39  

Metoden som användes för den här uppsatsen var en kvalitativ med hänsyn till syftet och med 

tanke på svårigheten att mäta eller gradera resultaten hamnade fokuseringen på mjukdata.  

För att göra processen överblickbar delas processen upp i sju stadier enligt hur Trost 

rekommenderar att kvalitativa intervjuer ska gå till, även om alla steg eller stadier går att 

separera så följde dessa ändock efter varandra. Första steget som genomfördes var 

tematisering i vilket syftet formuleras med studien och vilka problemområden jag var 

intresserad av. Andra steget var designen, att planera studien i detalj mot bakgrunden, syftet 

samt det teoretiska perspektivet, dessutom valdes också metoden som användes i den här 

uppsatsen. Tredje steget var intervjuandet där intervjuerna genomfördes som planerat och 

uppmärksamhet fästes inte enbart på svaren utan också utan relationerna mellan mig som 

intervjuare och den som blev intervjuad. Fjärde steget var överför till bearbetningsbar form 

vilket innebär att materialet förädlades tills det gick att analysera. Steg fem bearbetning och 

analys skedde med det teoretiska perspektivet som bas och med det skedde också 

analyserandet av materialet. Steg sex var resultatet som började kunna ge svar eller ledtrådar 

utifrån analysen och bedömningen om resultatet håller för en kritisk granskning. Det 

inkluderade begrepp som reliabilitet och validitet som mätte trovärdigheten i studien. Sista 

 
37 Trost, J, 2005, s. 8 
38 Wallén, Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentliteratur, 1996, s. 73 
39 Wallén, G. 1996. S. 74 
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steget var rapportering vilket innefattade den här texten. Här bestämdes målgruppen och om 

dom vetenskapliga kriterierna var uppfyllda, samt om dom etiska överväganden var lösta. 40 

När intervjuer sker finns det två värden som avgör hur genomförandet ser ut. Första värdet är 

graden av strukturering, vilket avgör om hur respondenten kan svara på frågorna som ställs av 

intervjuaren. En hög grad av strukturering bestämmer hur svaren kan ges, t.ex. Genom ja eller 

nej frågor, det finns inte mycket utrymme till att utveckla svaret. Det andra värdet är graden 

av standardisering och bestämmer till vilken grad frågorna är desamma för alla intervjuade. 

En hög grad av standardisering kommer intervjuaren att hålla sig till förutbestämda frågor och 

fråga i samma ton oavsett vem respondenten är. En låg grad av standardisering innebär att 

intervjuaren styr intervjun efter vad denne tror fungerar bäst, och har möjlighet att kunna 

anpassa sig efter situationer som uppkommer under intervjun.41 I den här uppsatsen 

genomfördes kvalitativa intervjuer med en låg grad av strukturering i syfte att kunna uppfylla 

undersökningsfrågorna men också att ge respondenterna möjlighet att utveckla och 

problematisera kring huvudsyftet i uppsatsen. Standardiseringen var inte hög, till följd av hur 

kvalitativa intervjuer genomförs och där uppföljningsfrågor skedde löpande i syfte att få 

tillfredställande svar. 

Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet kan också betecknas som tillförlitlighet och är ett sätt att förklara om en mätning 

från en metod är stabil eller om den är utsatt för slumpmässigt inflytande. Exempelvis brukar 

innebörden av reliabilitet vara att samma resultat ska framkomma om en likadan mätning sker 

vid ett annan tillfälle. Trost belyser fyra komponenter hos begreppet reliabilitet. Första är 

Kongruens vilket rör som om likheten mellan frågor som avses mäta samma sak, den andra är 

precision vilket har fokus på hur intervjuaren registrerar svar. Tredje är objektivitet är med 

skilda intervjuares sätt att registrera svaren, registreras samma sak på samma sätt går det att 

säga att objektiviteten är hög. Fjärde komponenten är konstans som tar upp tidsaspekten och 

förutsätter att fenomenet eller attityden är vad det kana en fråga om inte ändrar sig. 42Med 

validitet menas det att studien mäter det som den är avsedd att mätas, att frågorna som ställs 

till dom intervjuade faktiskt är relevanta och syftar till att svara på studiens frågeställningar. 

Är frågorna kring ett annat ämne så svarar ju faktiskt deltagarna på andra frågeställningar. 

Likt reliabilitet är det ett begrepp som härstammar från kvantitativa studier och innebörden 

 
40Trost, J, 2007 s. 28 - 29 
41Trost, J. 2007 s.19 - 20 
42Trost, J, 2007, s. 111 
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blir således en smula annorlunda och även malplacerat. Just det gör också att trovärdigheten 

utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och i förlängningen också kvalitativa 

intervjuer. För att säkerställa att den här studien ändå säkerställer validiteten så långt det går 

då den är kvalitativ har insamlandet av data skett med hjälp av inspelningar under intervjuerna 

och därefter transkriberats. Det för att säkerställa att det som sades av respondenterna inte 

feltolkades, som kan ske om det endast antecknas och det blir källmaterialet.  43Det i sin tur 

uppfyller kravet på precisionen och objektiviteten. Wallén förklarar att det också förenklat att 

uppfylla begreppen om reliabilitet om det enbart mäter det som avses att mäta och hur pålitligt 

mätinstrumentet egentligen är, i det här fallet blev mätningen en fråga om tolkningar utifrån 

svaren från respondenterna. 44 

Etiska principer 
Den här studien utgick från de rekommenderande forskningsetiska principer utgiven av 

vetenskapsrådet där det finns fyra huvudkrav som ska ge ett grundläggande individskydd för 

respondenterna som kommer att intervjuas. Första kravet är informationskravet där forskaren 

ska informera uppgiftslämnande och undersökningsdeltagare om deras roll och villkor i 

studien. Det ska även upplysas om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när de önskar. 

Informationen ska omfatta alla inslag i den tänkta undersökningen som rimligtvis kan tänkas 

påverka deras villighet att delta. Andra kravet är samtyckeskravet och behandlar att forskaren 

ska inhämta information med undersökningsdeltagarans samtycke och i de fall det krävs, 

hämta samtycke från förälder/vårdnadshavare. Tredje kravet är att de som medverkar i en 

undersökning har rätt att själv bestämma hur länge och på vilka villkor de ska vara delaktiga i 

undersökningen eller studien. Ett avbrott ska kunna ske utan att det medför negativa följer för 

dem. Det sista fjärde kravet är att deltagare i studien inte får pressas att dels delta från början 

eller att avbryta sin medverkarkan, ingen otillbörlig påtryckning eller påverkan får ske. Det 

bör inte heller finnas ett beroendeförhållande mellan forskaren och tilltänka 

undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 45Alla fyra huvudkrav inom dom etiska 

principerna togs upp inför intervjuerna tillsammans med  respondenterna och alla nödvändiga 

godkännandes lämnades, vilket gör att den här studien uppfyller dom etiska principer som 

krävs.  

 
43 Trost, J, 2007, s. 113 - 114 
44 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, s. 67  
45 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002, s.10 - 14 
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Respondenter 
Respondenterna har bestått av fyra gymnasielärare i historia som efter en initial kontakt direkt 

från mig eller via vänner och bekanta har tackat ja till att delta i studien. För att garantera 

anonymitet i studien har jag gett respondenterna fingerade namn i studien.  

- Eva har jobbat som historielärare i flera år och har nu fått utökade arbetsuppgifter på 

sitt arbete och kommit ifrån läraryrket men är väl insatt i ämnet och kursplaner.  

- Hanna jobbar för nuvarande som historielärare på gymnasienivå och har gjort så i 

många år och har också jobbat tidigare på ett mediaprogram som lärare.   

- Maria jobbar som lärare inom historia, religion och svenska, alla på gymnasienivå.  

- Tomas jobbar som lärare inom historia och religion också på gymnasienivå.  

Genomförande  
Förutom initial kontakt fick inte respondenterna veta för mycket om studiens syfte då jag inte 

ville påverka åsikter och tankar för mycket inför intervjun. Det som meddelades till lärarna 

var att studien skulle undersöka hur olika former av media användas i undervisning, både 

praktiskt och teoretiskt.  

Frågorna som har ställts och konstruerats som öppna frågor enligt hur Häger beskriver det 

genom att frågorna ställs med ord som ”vad,” hur” och ”varför” . 46 Under genomförandet 

bokades ett lämpligt kontor eller mötesrum in där vi inte riskerade att bli störda under 

intervjun. Intervju spelades in via egen smartphone efter att respondenterna hade blivit 

upplysta om GDPR reglerna och hur materialet skulle förvaltas.  Transkriberingen gjordes av 

mig och utfördes ordagrann men ämnen som inte berörde syftet med studien uteslöts och 

under arbetet med transkriberingen uteslöts konstpauser, suckar och andra ljud som inte går 

att säga är rena ord. Intervjuerna tog alla mellan 25 – 35 minuter att genomföra  

Metoddiskussion 
Alternativa metoder för ett genomförande är likt Nordkvist kombinera kvalitativa intervjuer 

med fokusgrupper eller alternativt enbart använda sig av fokusgrupper.  

Teori och begrepp 
Jag kommer här att ta upp den teoretiska ansats som den här studien har valt att använda sig 

av och det är Fenomen, Vilket är ett teoretiskt synsätt där vikten är att studera hur olika 

personer kan uppleva en händelse eller objekt olika. I den här studien kommer att undersöka 

 
46 Häger, Björn, Intervjuteknik, 2001, s. 61 
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hur respondenterna upplever hur elevers lärande utvecklas i samband med rörlig bild i 

undervisningen.  

Fenoomenologi  
Den här studien använder sig en kvalitativ metod där uppfattningar och skillnader mellan 

lärare undersöktes och där fokus var på just vilka uppfattningar som fanns och sedan hur 

dessa skilde sig åt. Bäst lämpad för den här studien har då varit en Fenomenologisk ansats. 

Fenomenologi är en teori och forskningsansats som främst används inom didaktisk och 

pedagogisk forskning vilket också det gör att det är naturligt att välja Fenomenologi i den här 

studien. Fenomenologi har synen att det finns olika företeelser som har olika innebörd för 

olika människor och vilket också gör att den blir svåranvänd till annat än kvalitativa metoder, 

likt den som används här.   

När en person uppfattar någonting i en viss situation och där själva uppfattandet är det 

centrala, inte den psykologiska aspekten, där istället tänkandet och uppfattandet är skilt, är det 

Fenomenologi som menas och det beskriver inte hur något ”egentligen” är utan intresset är 

det mänskliga perspektivet eller enkelt uttryckt, uppfattningen från individen. Fenomenologi 

är induktiv, vilket innebär att forskningen rör avgränsande enskildheter vars olika uttryck 

formas till generella slutsatser om det studerande och undersökta objektet. Det är en direkt 

motsats till deduktiva ansatser där forskarna formulerar en teori om fenomenet för att sedan 

testa teorins giltighet. Då den här uppsatsen inte utgår från någon utformad teori som ska 

testas utan syftet var att dra slutsatser kring lärares uppfattningar så blev den här studien 

induktiv. Inom Fenomenologi så påpekar Kroksmark att intresset för människors 

uppfattningar av fenomen i den levda världen det centrala och uppfattningsbegreppet är 

Fenomenologi mest centrala begrepp genom att det pekar ut en vetenskaplig nivå eller en 

vetenskaplig terminologi inom fenomenologi. 47 

Det är människor som uppfattar händelser eller objekt och det sätts i relation till erfarenheter 

från individer, och skapar en referensvärld och det är dom skilda uppfattningarna som är den 

grundläggande syn som finns i Fenomenologi kunskaps- och inlärningssyn. Kunskap 

förklaras genom att individer har olika uppfattningar kring samma typ av objekt eller 

händelse, men genom undervisning går det att också då ändra uppfattning och ändra hur en 

individ ser på ett objekt.  

 
47 Kroksmark, Tomas, 2007, Fenomenografisk didaktik, s. 6 
en didaktisk möjlighet 
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Första och andra ordningens perspektiv 

Fenomenologi delas vanligen upp i första och andra ordningen, första ordningen är när den 

objektiva världen pekar ut en verklighet som går att studera utifrån och sedan dra slutsatser 

ifrån, där slutsatserna kan i någon form presenteras som fakta. Det är ett vanligt perspektiv 

med objektivistiska anspråk så som naturvetenskap och medicin.  

Den andra ordningen behandlar det subjektivt erfarna och humanistiska anspråk, 

uppfattningsperspektivet blir då underordnat levd erfarenhet och att människor kan uppfatta 

olika saker vilket också betyder att det inte kan bli en fråga om något är sant eller falskt, utan 

snarare om individer uppfattar något som falsk eller sant. 48Beskrivningen av det uppfattade 

är på så sätt en sann beskrivning från den personen, beskrivningen kan dock vara falsk ur ett 

första ordningens perspektiv. 49 

I det här arbetet kommer respondenterna, lärarna, att beskriva hur de upplever att elevers 

historiemedvetande förändras i samband med undervisning innehållande rörliga bilder och på 

så vis vara en del av det Fenomenologiska perspektivet men också en andra ordningens 

perspektiv då det handlar om uppfattningarna från respondenterna och inte någon traditionellt 

mätbara och objektiv sanning som skulle härröra till en positivistisk studie.  

  

 
48 Kroksmark, T, 2007, s. 7 - 8 
49 Larsson, Staffan, 2011, Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi s. 12 
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Resultat  
I följande kapitel kommer resultatet av de kvalitativa intervjuerna att redovisas genom att visa 

hur varje respondent kom med svar som motsvarade den här studiens frågeställningar. Varje 

respondent sammanfattas slutligen och kapitel slutsatser kommer resultaten ställas i ett 

Fenomenologiska perspektiv för att jämföras med varandra.  

Eva  
Eva har jobbat länge som historielärare och har främst varit insatt i hur det är att jobba med 

yrkesprogram på gymnasienivå och då ofta med klasser bestående av killar. Eva har som 

undervisningsstrategier ofta använt rörlig bild för att, som hon uttrycker det, levandegöra 

historia, Eva förklarar sitt begrepp levandegöra som följande. 

  

Intervjuare– När du pratar levandegöra vad inbegriper det?  

Eva – Så här är det, jag jobbar mycket för att väcka saker hos den jag lär ut hos, så 

jag jobbar mycket med det som jag ska lära ut, koppla med det som redan finns hos 

personen, så jag försöker väcka genom att levandegöra, medkänslor och tankar, 

koppla ihop med den verklighet jag har nu, identifiera sig i historien fast jag lever 

här och nu. Det jag menar med att levandegöra att man ska få en känsla av en bild 

av, många, jag drömde ju om att vara en fluga på väggen i historien, när jag har 

tyckt om historia att få uppleva någonting. Sen kan man också koppla tillbaka till det 

man har sett tidigare.  

 

Som undervisningsstrategi enligt Nygrens uppdelning ligger Evas förklaring nära till hans när 

det kommer dels till narrativet, som är att göra historia mer levande, fantasifullt och 

engagerande. Dock är det också så att flerperspektivism är en stark del i Evas definition av att 

levandegöra, där elever snarare utmanas att vidga sina vyer av världen. Eva använde sig ofta 

av olika filmer eller kortare klipp för att levandegöra historia. Levandegöra historia är inte 

enbart det Eva gör med rörlig bild i undervisningen utan hon har också använt sig av kortare 

klipp från nyhetssändningar och filmer och då är syftet snarare i ett källkritiskt syfte.  

 

Eva: Ibland har jag filmer mer till avskräckande syfte 

Intervjuare: Avskräckande, menar du att filmen visar fel historia, källkritik?  
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Eva: Ja det kan man säga, eleverna har fått jobba med gammalt material, nyheter 

från ådalen men framför allt olika typer av medier och nyhetsklipp på vad som 

skildras. Sedan har dom fått göra en källkritisk rapport i vilket dom har använt sig av 

historieboken.  

Intervjuare: Pratar ni om avsändare i olika medier då också?  

Eva: Ja det var alltid en av frågeställningarna vi hade, vem var filmen till för, 

eftersom det alltid är amerikadominerat. Men det fanns också filmer som handlade 

om kriget i Jugoslavien och dom kunde man använda, dom var inte amerikanska 

men ändå en tydlig avsändare. Så där blev det källkritiskt också.  

 

Eva har i den här diskussionen lämnat sitt begrepp levandegöra och använder nu rörliga bilder 

på ett annat sätt men också andra former av rörlig bild då hon pratar om nyhetsklipp och olika 

typer av media. Som undervisningsstrategi är den här nu nära en del av den 

samhällsvetenskapliga som syftar till att få elever att analysera händelser i närtid med dåtid 

och se olika dilemman men också till Hultkrantz resultat där historielärare ser rörlig bild som 

ett bra hjälpmedel till just källkritik och faktautlärning.  

Det finns också flera direkta exempel på när Eva använder sig av rörlig bild i syfte att 

levandegöra, vilket som hon gav uttryck för, var den vanligaste anledningen till att hon 

använde sig av rörlig bild över huvud taget.  

 

Eva: ”… Ibland har man upplevt att filmen, ”Rädda meniga Ryan”50, att 

öppningsscenen där är så hemsk och då kan man använda den. Jag använde den i en 

klass med killar, två meter långa tuffingar och så drog jag igång den där jag skulle 

börja med andra världskrigen, för att visa att det så här började slutet på kriget, det  

blodiga slutet.  

Intervjuare: Då var filmen inte i ett källkritiskt syfte med andra ord?  

Eva: Precis, det var mer för att levandegöra, skapa en känsla för eleverna hur den 

kunde bli så illa. 51 

 

 
50 Amerikansk film från 1998 om invasionen av Normandie och efterföljande dagar. 
51 Intervju genomfördes 28/4 2019 
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Undervisningsstrategin narrativet går att tydligt se här men också vad övrig forskning har 

sagt, speciellt då Hultkrantz då hennes respondenter, historielärare nämnde att etik men också 

förmågan att visa olika perspektiv var en viktig del i deras undervisningsstrategi. Även om det 

i Evas fall, inte hon direkt som har skapat historien i filmen och på så vis inte kan sägas 

bokstavligt talat vara den som levandegör, så använder hon ändock filmen i sin undervisning, 

som sitt hjälpmede. Eva kommer med ett till exempel på när hon levandegör historia.  

 

Intervjuare: Har du några fler exempel på när du levandegör? 

Eva: Jag har använt ”Utvandrarna”52, när vi pratade om fattiga 1800-talet, det är 

svårt att förklara hur fattigt det var men om man kan få en bild, genom film, så 

förstår eleverna. Jag står ju ändå för den rena faktan.   

 

Eva poängterar också här att hon inte använder rörlig bild till att ge fakta, utan den kommer 

från henne själv i undervisningen. Hon ser inte rörlig bild som en faktagivare och ser inte 

filmen som ett verktyg för att förmedla någon direkt kunskap, utan mer känslor genom att 

levandegöra och ifrågasättande genom källkritik.  

Efter att Eva har fått komma med exempel och haft möjlighet att exemplifiera hur 

undervisningen kan se ut får Eva chansen att diskutera hur hon ser på begreppet 

historiemedvetande.  

 

Intervjuare: Hur ser du på historiemedvetande, är det någon skillnad på det 

begreppet och levandegöra historia som du använder dig av?  

Eva: Det är nog samma sak, jag ska förstå att det är människor, skapa mig en plats 

där jag kan identifiera mig med människorna som fanns där, jag kan förstå att det är 

människor med känslor och tankar men att dom är placerade i en annan tid, värld, 

sammanhang och det här ihop där jag är nu och jag kan se att det som hände 

påverkar nuet.  

 

 
52 Svensk film från 1971 och baseras på boken av Vilhelm Moberg som dramatiserar svenskarna som 
utvandrade till Amerika på 1800-talet.  
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Förklaringen som Eva kommer med att hon i princip inte ser någon skillnad på 

historiemedvetande och levandegöra och tolkningen som då bör göras är att under hennes 

diskussion kring strategier och syften med att använda sig av rörlig bild också då blir likställt 

med historiemedvetande. Definitionen som Eva ger av historiemedvetande eller som hon 

uttrycker det, levandegöra, passar väl in med den klassiska definitionen från skolverket eller 

Jeismanns klassiska definition att historiemedvetande är tolkningar av dåtiden kopplat till 

förståelsen för nutiden. Hur utvecklar sitt resonemang vidare av hur eleverna faktiskt får, som 

hon säger, ett historiemedvetande i samband med en visning av den amerikanska dramafilmen 

”Amistad”53 som utspelar sig på 1800-talets USA och ett slavskepp  

 

Eva: Man märker ju när eleverna faktiskt får ett historiemedvetande när dom börjar 

se världen 

Intervjuare:  När upptäcker man det. 

Eva: När man ser att dom förstår, ett exempel var när en elev som var här och nu, 

blond och läppstift. Det var fokus. Hon blev väldigt intresserad av slaveri och ville 

vara med i diskussionen, även om hon inte visste så mycket, men diskussionen blir 

ofta tunna då det saknas kunskap. Men en dag så förstod hon varför det fanns så 

mycket svarta i USA och hon hade aldrig tänkt på det tidigare. Med den insikten 

kommer ju allting annat på köpet, förtrycket och en ny värld öppnar sig. Man tänker 

när hon har gått igenom livet vid 17 års ålder så har hon inte förstått det 

Intervjuare: Kan man prata om att hon fick ett historiemedvetande där. 

Eva:  Ja på ett plan kan man det. 

 

Här kommer Eva med ett specifikt exempel på hur en elev får som hon menar ett 

historiemedvetande i samband med filmvisningen, situationen går att dra paralleller med 

Axelssons studie där just filmen Avatar hade använts som del i en undervisningsstrategi där 

kolonialismen behandlades och där en elev kan koppla filmen med verkligheten.  Intervjun 

med Eva har nu kommit djupare än från början och diskussionen kring hur hon ser på 

historiemedvetande och att använda sig av film är avklarad, slutligen får Eva möjligheten att 

utveckla hur hon ser på att använda sig av rörlig bild i egenskap att utveckla specifikt 

historiemedvetande.  

 
53 Amerikansk film från 1997 om slavskeppet Amistad och dess passagerare.  
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Intervjuare: Historiemedvetande, att utveckla det genom media hur ser du på det 

generellt, ser du några problem? 

Eva: Jag bestämmer ju median, eleverna måste vara källkritiska mot mig också, jag 

bestämmer vilket historiemedvetande dom får genom vad jag visar, jag styr bilden 

dom får av mig. Jag kan inte vara säker. Ditt syfte, historiebruk – det jag pratar om 

här och serverar det är dels vad skolverket säger men det är ju vad jag har bestämt 

och alla lärare har olika, det har ju att göra med vad jag tycker intressant. Du kan ha 

ett stort historiemedvetande men du kan ju ha haft en lärare som bara ha satt på film 

och inte gjort någonting annat då kan det vara att dom inte har fått någon att hänga 

upp kunskapen på, jag försöker väcka intresse genom att lura dom att bli 

intresserade, jag har ju mina direktiv men jag har även väldigt fritt att bestämma hur 

det ska se ut. 

Intervjuare: Tror du eleverna accepterar det du säger?  

Jag är ju sanningsbäraren hela tiden och är man en person som får förtroende och då 

ökar ju chansen att jag kan lura dom vart jag vill. Därför vill jag att lära dom att 

ifrågasätta allt inklusive mig. Får man ett ifrågasättande, det var tydligt när eleverna 

fick en egen och eleverna kunde leta efter information under lektionen om det jag 

talade om vilket, många lärare kände sig hotade och ställde följdfrågor kring ämnet. 

Då kan man välja att få panik eller så tar man upp frågorna, ta reda på mer så 

använder man det. Man ska inte ha läraren som allvetaren, man ska inte kunna allt. 

 

Eva har här ett långt resonemang kring vad hon ser som främst problematiken med att 

använda sig av media eller rörlig bild i undervisning för att utveckla ett historiemedvetande. 

Hennes resonemang är att elever kommer att se henne som en sanningsbärare och att hon i 

egenskap av det samt förmågan att bestämma vad som visas också kan påverkar hur elevernas 

historiemedvetande faktiskt blir. Boadu stödjer Evas resonemang att historiemedvetande 

absolut kan fås genom filmer och Eldridge menar också att filmer som visas ger det 

historiemedvetande som filmskaparen ville ge i filmen. Hultkrantz intervjuer stödjer också 

resonemanget som Eva gav där det framkom att det mycket väl går att få ett ”falskt” 

historiemedvetande genom filmer.  

Sammanfattningsvis kring Evas intervju går det att säga att hon absolut använder sig av rörlig 

bild i sin undervisning och som en del av en strategi, hon använde det som väldigt tydligt som 

en del i att levandegöra historia, vilken i ett senare resonemang framkom egentligen var 

historiemedvetande. Hon menade också att elever som får chansen att se olika perspektiv från 

historien och att se hur det kunde vara, på ett annat sätt än ren faktakunskap utvecklade ett 
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historiemedvetande men hon såg också farorna att det går att bestämma i vilken riktning 

elevernas historiemedvetande skulle utvecklas eftersom lärare ofta blir en sorts 

sanningsbärare i elevers ögon. Eva pratade mestadels om fiktion spelfilm när ville utveckla ett 

historiemedvetande även om hon också använde sig av andra rörliga bilder i undervisningen 

men då handlade det snarare om ett källkritiskt element, vilket hon inte hade i sin definition 

av historiemedvetande.  

Hanna  
Hanna har jobbat som historielärare i cirka tio år och har en annan undervisningsstrategi än 

Eva när rörlig bild används i samband med undervisningen. Hanna förklarar att hon helst inte 

ser någon förberedelse inför en exempelvis filmvisning utan föredrar att den enkelt ska vara 

en introduktion.  

 

Intervjuare: Hur använder du dig av filmen rent praktiskt.  

Hanna:  Arn som exempel, så var det hur historia används i populärkulturen, 

stämmer filmen med verkligheten, är det rimligt. En introduktion vad man ska se 

och en diskussion efteråt, jag brukar oftast inte säga för mycket innan filmen inga 

frågeformulär eller så under filmen. Jag tycker det är mer givande att titta på filmen 

och sedan ta diskussionen. Det är bättre att fokusera på filmen, bättre att istället veta 

vad man ska fokusera på inför filmen. Då kan man hänvisa till filmen och återkoppla 

till den i undervisningen. Det har jag gjort i religionskunskap också och ibland 

startade jag filmen utan att säga någonting.  

 

Det Hanna pratar om här är en av dom fem sätt som respondenterna i Hultkrantz studie 

använde sig av rörlig bild i undervisningen, som ett intresseväckande verktyg vilket också ses 

som en del av narrativet hos Nygrens uppdelning. Hanna utvecklar även sitt resonemang när 

hon blir ombedd att prata i mer generella termer kring att använda sig av rörliga bilder i 

undervisningen, hon kommer nu kliva utanför det mer konkreta svar hon gav tidigare  

 

Intervjuare: Tänker rent generellt, hur ser du på fenomenet att använda film som 

rörliga bilder i undervisningen.  

Hanna – Jag ser positivt på det utifrån mina erfarenheter, det är ett bra komplement 

då elever kanske har olika inlärningsstilar, så kombinera det med tavlan, min 
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föreläsning, boken och också att det är en annan röst som kan levandegöra på ett 

annat sätt än vad jag kan göra.  

Intervjuare – Som en form av strategi alltså, något mer?  

Hanna – I så fall skulle det vara att levandegöra historia på ett annat sätt än vad kan 

göra med mina genomgångar. Man levandegör historien på ett sätt och 

problematisera historia på ett sätt.  

 

 

Från att från början använda rörliga bilder som ett intresseväckande verktyg har Hanna nu 

utvecklat resonemanget till att rörlig bild också kan fungera som ett inlärningsverktyg för 

elever. Det är också intressant att se Hanna använda precis samma ordval som Eva när hon 

nämner att rörlig bild kan levandegöra historia på ett bättre sätt än vad hon kan göra på sina 

egna genomgångar. En tolkning kan då vara att Hanna helt enkelt inte upplever att hon är en 

speciellt duktig lärare när det kommer till den narrativa undervisningsstrategin. Hon nämner 

även att det går att problematisera historien på ett annat sätt och jag följde upp det 

resonemanget. 

 

Intervjuare: Problematisera? 

Hanna: Ja alltså, Man kan förvrida historien, det krävs ett visst mått av 

historiemedvetande och vara källkritisk till film. Levandegöra och skapa bra 

diskussioner.  

Intervjuare: Vad är historiemedvetande för dig?   

 Att man är medveten att vem som skriver historien, att man är medvetenhet att det 

är främst män, framgångsrika män som har skrivit historia och vår kurslitteratur. Att 

man vet att det är viktigt att vara källkritiskt att det finns kvinnor, barn och vanliga 

människor i historien som inte har fått sin historia utan det är den priviligierade 

delen av människor som har fått sin historia skriven. I filmer kan man då visa på 

helhetsperspektiv, men även där kan man se mycket män men man kan visa  

  

Hanna har nu berört historiemedvetande men också källkritik tillsammans med begreppet 

problematisera i samband med att hon upplever att det går att förvrida historia. Hennes 

resonemang har börjat beröra det också Eva nämnde att rörlig bild kan vara som en del i ett 
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källkritiskt lärande men har nu berört också att hon ser ett problem med att historien är 

skriven av en priviligierad, ofta mansdominerad grupp. Hanna menar att film kan vara en del 

av att visa ett helhetsperspektiv vilken faller in på Nordgrens undervisningsstrategi 

flerperspektivism och det var också ett av de användningsområden som Hultkrantz kom fram 

till i sin studie. Hanna har utvecklat sitt resonemang till att mer vara intresseväckande verktyg 

till att vara ett verktyg att presentera andra perspektiv och också i den delen agera som en 

form av källkritiskt verktyg i undervisning. Genom att ge andra perspektiv likställer också 

Hanna det med att elever får ett historiemedvetande, det är det centrala i Hannas beskrivning 

av historiemedvetande. Hanna förtydliga hur hon menar att spelfilm kan användas i hennes 

undervisning och också hur skillnaden mellan spelfilm, skolfilm och faktafilmer används i 

undervisningen.  

 

Hanna: När jag använder spelfilm använder jag det oftast som ett källkritiskt 

moment, inte så ofta att levandegöra historien utan det är oftast att man ska 

ha dom här kritiska ögonen och vara ifrågasättande. Men skolfilmer, och vill 

belysa industrialismen ur ett genusperspektiv och lyfta fram kvinnan som 

kommer ut i arbetslivet, då kan det vara mer upplysningsvis mer för att 

addera bilder. Faktafilm använder jag mer som komplement till 

undervisningen.  

Intervjuare: Så spelfilm är alltid i ett källkritiskt moment.   

Hanna: Nej Jean Arc54 har vi faktiskt använt exempelvis och då får man ett 

annat perspektiv då det är en kvinna som historien utgår ifrån, man kan titta 

på film från ett genusperspektiv. På många plan inte bara genus men också 

problematisera historiemedvetande.  

 

Här specificerar Hanna att valet av rörlig bild har olika former av användningsområden i 

hennes undervisning. Spelfilm används oftast i ett källkritiskt syfte och att få elever att se 

filmen kritiskt men som det framkommer finns det också exempel på hur hon använder film 

som en flerperspektivismstrategi.  När skolfilmer används är det istället för att belysa olika 

perspektiv som hon har nämnt tidigare, igen ur ett genusperspektiv och faktafilm eller 

dokumentärer är som ett komplement till sin undervisning. Hanna uttrycker att om 

 
54 fransk actionfilm från 1999 och handlar om franska kvinnan Jeanne d’Arc under hundraåriga kriget.  
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dokumentärer används är det inte för ett särskilt syfte och är då egentligen inte en del av en 

undervisningsstrategi som tidigare där levandegörandet av historia och källkritiskt tränade var 

meningen.  

Sammanfattningsvis går det att säga att Hanna använder rörlig bild i undervisningen för 

många olika syften, källkritik, levandegöra och komplement till sin egen undervisning. 

Tolkningen Hanna har av historiemedvetande är att det är förmågan till just flerperspektivism 

men också som en del av att kunna vara källkritisk, hon valde som exempelvis kvinnors 

perspektiv under historien och här framkommer det att det inte nödvändigtvis behöver vara en 

vanlig spelfilm utan också skolfilmer för att hon ska kunna ge eleverna olika former av 

perspektiv.  

 

Maria  
Maria arbetar idag som lärare inom svenska, religion och historia och är verksamt på en 

gymnasieskola i Gävle, hon börjar med att berätta om hur använder rörlig bild som 

förstärkningsmedel i sin undervisning. 

  

Intervjuare: använder du rörlig bild i undervisningen och i så fall hur ?  

Maria: Ja det har jag absolut gjort, film framför allt änvänder jag det för att förstärka 

det som jag har sagt muntligt, det jag förklarar, för att ge förståelse för att visa 

miljöer på ett annat sätt än när jag pratar. Man kan visa en jättebra miljö om man 

pratar om 1800 talet t.ex. Oliver Twist som visar förhållanden i England och 

realismen, tankesättet, barnarbete.  

 

Maria här förklarar att hon använder sig av rörlig bild i syfte att förstärka det hon har sagt till 

eleverna tidigare och för att ge en förståelse till det hon tidigare har sagt. Maria ordval av 

förstärkelse och det är också vad som togs upp i av Hultkrantz att rörlig bild då användes som 

förstärkningsmedel i enskilda moment men det är också en del av narrativetsstrategi när Maria 

talar om att det också inkluderar momentet att visa miljöerna ur Oliver Twist. Maria får 

chansen att utveckla sitt resonemang kring film och förstärkningsmedel.   

 

Intervjuare: Film för dig i första hand ett sorts förstärkningsmedel. 



28 
 

Maria: Förstärkning förståelse, Men sällan man sätter på en rörlig film men i 

ärlighetens namn så gör man det också ibland, man har idétorka och så slänger man 

på en film. Men det är ju ingen bra pedagogik bakom den tanken ha ha. Ska man 

visa film ska man göra nått bra av det, man ska ha en tanke bakom det inte bara visa 

den och låta det gå. Gärna en förförståelse, riktade frågor så eleverna är aktiva, så 

dom tittar på speciella saker, det kan vara svårt att veta för dom att veta vad dom ska 

titta efter. Både detaljerade och översiktliga frågor. Även historiebruk, hur framställs 

vikingarna, hur framställs franska revolutionen i tre musketörerna till skillnad från 

historielitteraturen 

 

Maria här utvecklar att förstärkning också är synonymt eller liknar förståelse, hon nämner att 

det är viktigt att ge eleverna frågor till eleverna inför filmer och vad dom ska titta på under 

filmvisningen också att eleverna har en förförståelse inför vad som ska visas. Det skiljer sig 

från strategin Eva använde sig av, när hon startade en film för att väcka intresset inför en 

lektion där hon skulle komma med fakta. Maria berör även historiebruk och hur olika grupper 

eller personer framställs, det är liknande den strategi Hanna använde för att visa olika former 

av perspektiv men då var det snarare en tanke om att det var historiemedvetande istället för 

historiebruk.  Hon berör även skillnaden mellan hur grupper och personer framställs till 

skillnad från historielitteraturen vilken på kopplas till källkritik och hon utvecklar det som 

följande.  

 

Intervjuare: Det låter som ni använder det också i ett källkritiskt sammanhang? 

Maria: Ja det kan man också göra, historiska aspekter. Man kan titta på 

dokumentärer så man får in en annan lärarröst, historia handlar ju väldigt mycket om 

källkritik, det är ju en av det viktigaste. Att få in något vad någon annan säger.  

Intervjuare: Så en del av syftet är att legitimera det du säger med en annan röst ?   

Maria ja kanske, ibland kan man också göra så att vad säger den här människan som 

jag inte har sagt, en annan bild.  

 

Maria resonerar nu att källkritik är en av dom viktigaste delarna av undervisning inom historia 

men trycker även hårt på att det blir en till röst som ger tyngd åt hennes undervisning. Det är 

inte som Eva och Hanna uttryckte det där det snarare var ett komplement i syfte att ge andra 

perspektiv eller intresseväckande. Men när hon nu har kommit till källkritik går det att tolka 
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det som att det är det är flerpersketivism som ligger närmast det Maria säger. Maria definierar 

historiemedvetande enligt följande.  

 

Intervjuare:  Begreppet historiemedvetande vad betyder det för dig  

Maria:  Det är ett vanligt begrepp, i mitt perspektiv innefattar det väldigt mycket 

olika saker. Hur används historian och hur i olika medier, vara medveten om varför 

saker har hänt och det är innefattar väldigt mycket. Vad är det som verkligen har 

hänt, den lilla historien, vad hände med den lilla historien ute på landet. Historien 

som inte nämns i historieböckerna.  

 

Definitionen som Maria använder är väldigt bred här och innefattar olika perspektiv, hur den 

används eller historiebruk, varför saker har hänt och den lilla historien som inte nämns i 

historieböckerna. Det finns stora likheter med hur Skolverket beskriver att elever får ett 

historiemedvetande, genom kunskaper, historiebruk och historisk metod. Maria får även 

följdfråga om rörlig bild kan användas till att utveckla historiemedvetandet hos elever.  

 

Intervjuare: Går det då att använda sig av rörlig bild för att utveckla 

historiemedvetande hos eleverna?   

Maria: Ja om man hittar en lämplig film som kan skapa förståelse, den där fattiga 

killen som inte var en kung.  

Intervjuare: men inget specifikt?  

Maria: går inte att separera från den andra undervisningen, allt handlar om samspel 

med vad jag säger.  

Intervjuare: Har du några exempel vad du har använt i undervisningen?   

Maria:  Matrix har man använt i andra ämnen, Neo och hans kraft, Star Wars och 

kraften, det är begrepp som vi kan sätta i förhållande med oss på jorden. Historia 

handlar ju om framtiden också och vad kommer forskare säga i framtiden om det 

här. Jag ser ju en poäng med det, på nått plan, det svåra är hur man kopplar filmen 

till verkligheten och det beror stort på hur långt eleverna har kommit till sitt 

historiemedvetande.  
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Maria menar att det går att använda sig av rörlig bild för att utveckla historiemedvetande i 

samband med undervisning men att det inte är som en enskild strategi utan som en del av 

resterande undervisning. Att historia också är en del i hur framtida generationer tolkar historia 

finns med som en del i definitionen av historiemedvetande enligt skolverket men det är också 

en del av hur Berglund och Ney skriver att synen på samtiden som framtiden.   

Tomas  
Tomas är lärare inom både religion och historia på en gymnasieskola och använder sig gärna 

av rörlig bild i sin undervisning.  

 

Tomas: Ja jag använder mig av det en hel del faktiskt, främst dokumentärer men 

också en hel del film och serier som jag tycker ger någonting.  

Intervjuare: Serier – kan ni utveckla det?  

Tomas: Serier som är riktigt bra gjorda, t.ex. Band of Brothers och Pacific55 tycker 

jag är bra serier, nästan som dokumentärer men dom skildrar så mycket mer, det blir 

inte bara statistik. Det finns mycket bra film också som man kan använda sig av.  

Intervjuare: Hur använder du dig av, Band of Brothers som du nämnde?  

Tomas: Jag har först en genomgång för den delen av historien vi är inne på, jag 

börjar oftast inte med något film eller så utan tar istället det faktamässiga först. Med 

Band of Brothers hade vi först en genomgång av kriget fram till invasionen av 

Normandie och sedan visade jag ett avsnitt när det skedde i den filmen.  

 

Tomas poängterar att han ser rörlig bild som ett verktyg han kan använda i sin undervisning, 

tolkningen är att Tomas ser rörlig bild som en del i en undervisningsstrategi han förtydligar 

också att han inte börjar med en visning av rörlig bild utan han använder det när eleverna har 

fått en bakgrund till det som ska visas. Det skiljer sig från hur Eva använde sig av rörlig bild 

där det istället fick rollen som intresseväckande verktyg. Tomas förklarar sitt tankesätt enligt 

följande.  

 

Intervjuare: Vad ville ni uppnå med just det?  

 
55 Miniserie båda rpoducerade av HBO som skildrar andra världskriget.  
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Tomas: Jag ville att eleverna skulle få se hur fruktansvärt det kunde vara, inte bara att det var 

generaler och kartor utan att det var människor som släpptes från flygplan och att dom var rädda. 

Jag tror det är viktigt att ge eleverna ett mänskligt perspektiv på historien, tror det ofta glöms bort 

faktiskt.  

  

Syftet med filmvisningen har nu fått en tydlig koppling som också sammanfaller med tidigare 

respondenters syften, att ge ett annat perspektiv. Eva pratade om levandegörandet och se 

historien i olika perspektiv men också Hanna och Maria pekade på perspektivet från dom 

bortglömda, i deras fall kvinnligt eller ett klassperspektiv. På samma sätt resonerar Tomas att 

han vill ge eleverna ett annat perspektiv och det är i linje med Nordgrens 

undervisningsstrategi flerperspektivism.  Tomas avslutar sitt exempel på Band of Brothers 

med följande.  

 

Intervjuare: Vad tror du eleverna får med sig när dom ser Band of Brothers? 

Tomas: Jag vill tro att dom får en förståelse för vilka uppoffringar som har gjorts av 

människorna genom historien, inga bara i just den serien men även andra. Kvinnor 

har ju fått göra stora uppoffringar genom historien också och det glöms bort men jag 

tror att om man får se en del kanske eleverna förstår andra delar också.  

 

Här fördjupar Tomas att det inte nu bara är ett annat perspektiv som är syftet utan han berör 

nu också att elever kommer att förstå uppoffringar som gjordes, det ligger Boströms 

resonemang kring historisk empati där han konstaterar att skolelever kan förstå historiska 

händelser utifrån gällande tider utan moraliska dömande.  Tomas utvecklar också sin syn på 

historiemedvetande. 

 

Intervjuare: Hur ser du på begreppet historiemedvetande, vad har det för innebörd 

för dig.  

Tomas: Jag skulle vilja säga att det är förmågan att se historien som något mer än 

bara en kronologisk serie av händelser, att man kan förstå att det som har skett har 

också påverkat mig. Men det är ju också en del av att förstå att vi faktiskt skapar 

historia här och nu, ja kanske mer andra än vissa men ändå. När Trump valdes till 

president så skapades historia tycker jag, vi var delaktig i ett historisk skeende. Det 

är viktigt att tänka på historiemedvetande och det är en stor del undervisningen och 
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elever måste förstå att när dom spelar sina spel där hemma och skjuter, då 

representerar den digitala figuren en person som hade familj, föräldrar, barn och som 

dog i ett krig.  

 

Tomas tolkning av historiemedvetande i linje med Jeismanns klassiska definition där också 

perspektiv på framtiden är en viktig del av historiemedvetande, likt Tomas liknelse med 

Trumps vinst som president i det amerikanska valet. Här kommer också Tomas in på en annan 

form av rörlig bild som tidigare respondenter inte har berört och det är spel på dator eller en 

spelkonsol. Han menar att även digitala figurer representerar en person som kunde ha 

existerat och att hade en personlig historia. Resonemanget berör igen Boström om historisk 

empati men har nu också nått en dimension som påminner om det som Hultkrantz 

respondenter resonerade kring när ett fiktivt folkslag blev förtryckt i filmen Avatar och det 

kan ses i ett större historiskt perspektiv. Även om det är två olika former av rörlig bild och två 

olika sätt att konsumera formerna är det fortfarande fiktiva personer som en tittare kan välja 

att sätta i ett historiskt perspektiv. Tomas förtydligar resonemanget enligt följande. 

  

Intervjuare: En elev som förstår att en figur i ett spel på ett sätt representerar 

verklig person i ett krig, har han ett utvecklat historiemedvetande då skulle du säga?  

Tomas: Ja till en del skulle jag nog säga, man måste se att spelet kom från ett 

historisk skeende, som var verkligt, människor dog och skapade tragedi vilket har 

lett till det här spelet.  

 

Tomas bekräftar att elever som gör kopplingen att det som är skapat fiktivt i ett spel men som 

baseras på en historisk händelse också då har ett historiemedvetande. Sättet att tolka synen på 

historiemedvetande är liknande det Nordgren säger med att det inte bara är sakkunskap och 

historiesyn utan också impressionistiska tolkningar när en elev tolkar ett datorspel med fiktiva 

personer till en verklig historisk händelse. Tomas syn på rörlig bild i undervisningen är att det 

inte alls används som faktabärare likt hur Maria gjorde, som hade det mer som ett 

förstärkningsmedel utan Tomas använder det för att ge eleverna en känsla för olika skeenden 

och återkommer till multiperspektivet som strategi.   
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Intervjuare: Upplever du att rörliga bilder som du använder utvecklar 

historiemedvetandet eller är det för faktakunskaper.  

Tomas: Jag skulle säga att jag inte använder vanlig film alls för fakta utan mer för 

att ge eleverna känsla för olika skeenden, en bild från en annan person istället för en 

bok. Så på det sättet använder jag nog film till det, tycker det går att använda media 

till historiemedvetande, dom får en känsla för det som har hänt och en närmare 

kontakt med personer i tiden. Jag har ibland visat klipp från den här filmen som 

Clint Eastwood gjorde om andra världs kriget, ”Letters from Iwo Jima”56, där får 

man se ur dom japanska soldaternas synvinkel, dom var också människor och man 

som tittare få en sorts sympati för dom. Dokumentärer använder jag såklart för rena 

fakta, det är oftast ganska opersonliga porträtt som visas där. 

 

När Tomas får frågan om det är historiemedvetande eller rena fakta han använder rörlig bild 

till svarar han att det inte är för fakta alls utom i när det är rena dokumentärer. Han uttrycker 

det som att filmer som ”Letters of Iwo Jima” används till att dels ge olika perspektiv men 

också till det som Axelsson berör där moraliska dilemman är en del av historiemedvetande, i 

det här exemplet så används japanska soldater som en grupp västerländska tittare inte 

vanligtvis identifierar sig med men får genom filmen dels ett annat perspektiv men också det  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
56 Amerikans actionfilm från 2006 om andra världskriget ur japansk synvinkel   
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Diskussion 
Här kommer en diskussion föras utifrån tidigare forskning och begreppet historiemedvetande 

för att tolka vad som har kommit fram under intervjuerna och vilka skillnader det fanns i 

uppfattningar kring respondenternas uppfattningar kring elevernas utveckling av 

historiemedvetande.  Den här studien har grunden i ett fenomenologiskt perspektiv vilket gör 

att det som är intressant i diskussionen inte primärt är hur nära lärarna kommer definitionen 

kring historiemedvetande utan snarare hur de snarare uppfattar att dom lär ut 

historiemedvetandet genom sina val av rörliga bilder och hur tolkningarna av det påverkar 

eleverna.  

Under intervjuerna framkom det att respondenterna hade en rad olika förhållningssätt till 

användandet av rörlig bild i samband med undervisningen men för alla, utom möjligen Maria 

hade strategin att rörlig bild i undervisningen användes till att belysa olika perspektiv, men 

fortfarande där fanns det skillnader. Respondenternas syn på rörlig bild i syfte att utveckla 

historiemedvetande var lite mer komplicerat och innebörden hade olika betydelser.  

Eva hade ett resonemang där hon menade att levandegöra historia vilket innebar att 

personerna som undervisades fick en känsla för andra människors känslor och tankar men att 

personerna var placerade i en annan tid, värld och sammanhang men att eleverna kan se att det 

har påverkat nuet. Det ligger väldigt nära den klassiska definitionen av historiemedvetande 

enligt Jeisman som utrycker det som relationen mellan tolkningar av dåtiden, kopplat till 

förståelse av nutid och ett perspektiv på framtiden. Eva sa också uttryckligen att hon likställde 

levandegörandet av historia med historiemedvetande. Ett exempel som gavs var när hon såg 

en elev drog paralleller till slavar i USA och nutid och att det i sin tur gav den specifika 

eleven en historiemedvetande för den händelsen. Från Nygrens undervisningsstrategier ligger 

det också nära flerperspektivismen där fokus är på att ge flera perspektiv snarare än faktiska 

sakkunskaper, det som Eva inte pekade på var att det skulle vara nått med olika genus eller 

klassperspektiv inte heller att det var uttryckligen till för källkritiska orsaker även om hon i ett 

senare resonemang förde fram att det var viktigt att kunna källkritik för att veta vilken 

påverkar hon som lärare kunde ha på sina elever. Det var ett resonemang som utgick från att 

eleverna skulle vara ifrågasättande även till henne, rörliga bild och kanske även litteraturen.  

Hanna använde sig också av begreppet levandegöra men hennes fokus hamnade mer på olika 

perspektiv och att det i sin tur var en del av källkritiska tänkandet inom historiemedvetande 

som hon ville utveckla. Hanna påpekade att medvetenheten om vem som skriver historien var 
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en viktig del, hon påpekade att genusperspektivet var viktigt, att män ofta har skrivit historien. 

Enligt Nygrens uppdelning av undervisningsstrategier är det helt i linje med flerperspektivism 

och är en viktig del av kring förmågan till kritiskt tänkande och Nygren påpekar att även om 

källkritik finns i Skolverkets syfte är det inte i samma omfattning som många postmodernister 

förespråkar. Då källkritik inte nämns exakt som ett krav på historiemedvetande är det ändå 

indirekt en positiv egenskap att besitta då historiemedvetande är förmågan att se historiska 

sammanhang i ett nutida och framtida perspektiv. Om då personen inte kan veta vad som är 

sant och inte blir det svårt att få ett korrekt historiemedvetande, även om det kom fram i 

Hultkrantz studie att ett falskt medvetande ändå har ett mervärde då det är något som redan 

finns hos elever och som lärare kan ta ställning till. 57 I Hannas fall blir flerperspektivism en 

fråga om ur vems perspektiv historien är skriven av vilket får en något annan innebörd och 

ligger snarare närmare källkritiken än den vanliga innebörden i att se olika perspektiv. Hanna 

använde dock rörlig bild på samma sätt som Eva genom att visa olika perspektiv även om 

syftet var olika. Hanna nämnde också att hon kunder börja med en film som start på ett avsnitt 

i sin undervisning och det är också något Terner menade att det kunde fungera som ett 

intresseverkande verktyg men i det här fallet var det inte som syfte att öka 

historiemedvetandet.  

Maria uttryckte inte likt Eva och Hanna att det handlade om olika perspektiv som så utan 

pekade snarare på att hon använde rörlig bild som ett förstärkningsmedel till hennes egna 

genomgångar. Ett komplement till henne som lärare och annan röst till eleverna. För att 

utveckla elevers historiemedvetande använde Maria rörlig bild för att ge perspektiv ur ett mer 

klassperspektiv där hon poängterar den lilla historien, det som händer på landet och det som 

inte står i historieböckerna är det viktiga. Hon nämner igen det att en film som kan visa en 

person som inte är kung, det påminner en del kring det Hanna använde rörlig bild till, att visa 

personer och grupper som inte har fått plats i historien. Maria tydliggjorde också att rörlig bild 

enbart var en del av hennes sätt att undervisa elever i historiemedvetande.  

Tomas ligger nära Evas resonemang kring användandet av rörlig bild och historiemedvetande, 

han använder inte begreppet levandegöra men han nämner att han vill ge eleverna en känsla 

för olika skeenden och en bild från en annan person. Det betyder att även Tomas har en 

undervisningsstrategi som är i linje med flerperspektivism snarare än ren faktautlärning, som 

han specifikt säger att han inte använder rörlig bild till. Det Tomas skiljer sig från Eva och 

 
57 Nygren, 2016, s. 30 
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eventuellt kommer närmare Hanna och Maria är att även han poängterar att han vill att en 

förståelse eller sympati ska fås till personer eller grupper som inte får plats i historien i 

vanliga fall. I hans exempel använder han japanska soldater i en film som skildras ur Japans 

synvinkel, det ligger när Hannas syn på kvinnor som har varit osynliga i historien och Marias 

önskan att visa ordinära personer och inte enbart kungar.   

Sammanfattning 
Respondenterna i den här studien hade olika grader av flerperspektivism i som sin strategi för 

att visa rörlig bild i undervisningen och i förlängningen utveckla elevers historiemedvetande, 

skillnaden på svaren var olika mellan personerna men att det handlade om flerperspektivism 

enligt Nygren undervisningsstrategi stod klart även om i fallet med Hanna och Maria 

handlade det snarare en form av källkritiskt tänkande och i viss mån kvinnohistoria vilket ur 

deras resonemang var av vikt för historiemedvetandet. Eva hade ett något annat resonemang 

kring historiemedvetandet som handlade mer om att veta sin egen roll i historien och att det 

som händer just nu också blir historia på sikt.  Nordqvist påpekar också och ger stöd till 

Marias resonemang om att rörliga bilder bara var en del i att utveckla historiemedvetande och 

att framgångsrika lärare använder flera olika undervisningsstrategier för att få elever i en 

djupare förståelse i det som undervisas. Tomas som också hade en strategi som påminner om 

flerperspektivism tryckte han inte lika mycket på det källkritiska tänkandet som Hanna och 

Maria utan snarare att det var perspektivet på personer som inte är den traditionella delen av 

historien, som i fallet med japanska soldater och använder det Axelsson får fram i sin studie 

att moraliska dilemman kan fås fram genom filmvisning.  
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Slutsatser 
 

Historiemedvetandet är en del av syftet när det kommer till undervisning inom historia men 

det är också ett begrepp som inte är enkelt att definiera och det är inte något som lätt kan 

mätas, men lärare har ändå på olika sätt försökt få elever att tillgodogöra sig essensen av 

historiemedvetande, ofta med hjälp av olika hjälpmedel. Syftet med den här uppsatsen har 

varit att se vilka variationer det finns kring lärares uppfattningar om utvecklandet av elevers 

historiemedvetande i samband med rörlig bild i undervisning, ett vanligt hjälpmedel i 

undervisning. Den teoretiska ansats som användes var den Fenomenologiska där intresset är 

att se just uppfattningarna som respondenterna hade, inte hur korrekt deras antaganden var 

kring historiemedvetande eller undervisningsstrategier. Forskning och begrepp har varit 

verktyg för att kunna föra en diskussion och få fram vad åsikterna från respondenterna 

egentligen var men syftet med uppsatsen har varit en unik då det inte tidigare har undersökts 

hur just uppfattningar kring historiemedvetande utvecklas genom rörlig bild i undervisningen.  

Första forskningsfrågan som var i uppsatsen var vilka undervisningsstrategier som lärarna 

faktiskt använde sig av och det har framkommit är att det oftast är en form av 

flerperspektivism med narrativa inslag. Det som innebar i strategin flerperspektivism var att 

det inte fanns samma syfte med strategin utan att i två av fallen var perspektiv viktigt som en 

del av källkritiskt tänkande och förmågan att se ur kvinnligt perspektiv från historian. Eva 

hade inte med det källkritiska tänkandet som en specifik del till just den rörliga bilden utan 

ville att eleverna skulle få det bredare vyn av världen.  Den andra frågeställningen var som 

faktiskt utvecklar ett historiemedvetande och det går naturligt in med första frågan, det var 

just flerperspektivismen som såg som den viktiga delen med historiemedvetandet. Narrativet 

som användes av flertal lärare eller den samhällsvetenskapliga strategin sågs inte som 

nödvändig när det kom till historiemedvetande. Tredje frågeställningen om vilka former av 

rörlig bild som användes var det i princip enhälligt filmer med olika former av dramatiska 

inslag, i Tomas fall använde hans sig också av en miniserie och Hanna använde sig av 

dokumentärer i viss utsträckning.  

Eftersom denna uppsats hade en relativ litet underlag kommer det bli svårt att dra några större 

slutsatser kring svaren från respondenterna men det som har framkommit är att det finns tre 

olika uppfattningar kring historiemedvetandets utvecklande.  
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Första uppfattningar var från Eva som tydliggjorde att historiemedvetandet hos henne 

utvecklades genom att rörliga bilder skulle väcka något inom eleverna som redan fanns, 

komma till medkänslor och koppla ihop till deras verklighet idag.  

Andra uppfattningen får står lite mer från Hanna och Maria där dom menade att perspektivet 

från grupper som inte har fått plats i den allmänna eller stora historien samt att det var en del i 

att få elever till ett källkritiskt tänk och att det skulle leda till ett historiemedvetande hos 

eleverna.  

Tredje uppfattningen får anses tillhöra Tomas som förvisso hade ett likande förhållningssätt 

angående att visa vanliga personer i historiska skeenden men hade inte den uttryckliga åsikten 

att det skulle vara ett genus eller klassperspektiv. Han nämnde inte heller nått som liknande 

källkritik i elevers historiemedvetande i samband med rörlig bild och undervisning.  

Sammanfattningsvis skulle går det att dra slutsatsen att rörlig bild i samband med elevers 

historiemedvetande har en stabil forskningsgrund sedan tidigare och den här uppsatsen har 

visat att lärare absolut använder sig av rörlig bild just för det syftet. Det som också har 

framkommit är att lärare ser historiemedvetande som lite olika ting och alla har olika 

uppfattningar om vad det innebär. Resultatet visar också att uppfattningarna från lärarna var 

olika och att det gick att se skillnader, en framtida studie skulle kunna dra nytta av dom tre 

uppfattningar som jag lyckades urskilja och göra en studie av ett större dataunderlag.  

Slutligen har den här uppsatsen framkommit med ny kunskap och utgör ett tillskott till synen 

eller uppfattningar lärare har kring rörlig bild och utvecklingen av ett historiemedvetande.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till lärarna 
1. Använder ni rörlig bild så som filmer, dokumentärer, tv-serier och liknande (kallat media 

fortsättningsvis) i historieundervisning.  

2. Hur ser ni själva på fenomenet att använda sig av rörliga bilder i undervisning. 

3. Hur använder ni er rörliga bilder rent praktiskt i historieundervisningen. 

4. Vad hoppas ni uppnå genom sättet ni använder er av rörliga bilder i undervisningen  

5. Finns det några särskilda styrkor att använda sig av rörliga bilder i undervisning. 

6. I läroplanen tas historiemedvetande upp som ett viktigt element, vad har ordet för betydelse 

för er 

7. Varför tycker ni att det är viktigt att lära sig historiemedvetande 

8. Tror ni rörliga bilder kan användas till att öka historiemedvetande 

9. Tror ni det kan bli problem med att använda sig av rörliga bilder i undervisningen och i så fall 

vilka. 
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