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Sammanfattning  

Det finns en mängd olika medier som är tillgängliga för klassrummet. Dessa medier kan 

användas i olika områden och genom olika arbetssätt. Syftet med denna systematiska 

litteraturstudie har varit att undersöka vad forskningen säger om användningen av 

skönlitteratur och film i historieundervisningen. Litteraturstudiens frågeställning har blivit 

besvarad genom tidigare gjorda studier. Dessa vetenskapliga studier har granskats, undersökts 

och analyserats utifrån syfte samt frågeställning. Vid sökningen av relevanta vetenskapliga 

studier har fyra stycken databaser använts, dessa är DiVA, Swepub, Libris och Summon. 

 

Studiens resultat visar på viktiga faktorer för att historieundervisningen ska bli lyckad. Det 

handlar bland annat om varierad undervisning, stimulering av intresse och nyfikenhet inom 

ämnet historia. Skönlitteratur och film kan påverka dessa faktorer samt elevernas 

historiemedvetande och historieförståelse. Båda dessa medier kan förmedla historia på ett sätt 

som läroboken inte lyckas med. De illustrerar och gestaltar historia genom ett berättande sätt 

som gör att eleverna har enklare att förstå historia, enligt tidigare forskning. Det finns en 

mängd olika sätt att arbeta med skönlitteratur och film i historieämnet. Genom studiens 

resultat framgår det dock att lärare känner att de har väldigt lite kunskap om medierna. De 

känner sig osäkra vid användningen, därför är det enklare att använda läroboken.  

 

Nyckelord 

Historieundervisning, historiemedvetande, historieförståelse, skönlitteratur och film. 
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1. Inledning 
Ämnet historia har sedan min egen skoltid intresserat mig. Det som har gjort ämnet så 

intressant är att jag fått tagit del av tidigare händelser och hur de har påverkat dagens 

samhälle. Det är även intressant att få ta del utav och skapa en förståelse för hur människor 

levt samt se kopplingar till hur människor lever idag. De minnen jag har från 

historieundervisningen under hela skoltiden är att läroboken användes flitigt. Lärarna 

berättade väldigt ofta om olika historiska händelser, någon gång använde vi drama för att 

gestalta en historisk händelse och ibland fick vi läsa böcker eller se på film för att få 

kunskaper inom ett visst område i ämnet historia. 

 

När jag har funderat kring val av ämne till examensarbetet så har jag tänkt mycket kring 

själva undervisningen i historia. Hur skapar historieundervisningen en förståelse hos 

eleverna? Hur arbetar man i historieämnet för att utveckla elevernas historiemedvetande? 

Dessa typer av frågor gjorde att jag valde att lägga fokus på att undersöka olika sätt att arbeta 

med historia i klassrummet. För att avgränsa mitt val av ämne valde jag två specifika sätt att 

arbeta med historia mot skönlitteratur och film i historieundervisningen. Dessa två arbetssätt 

har jag sett i samband med min verksamhetsförlagda utbildning. Lärarna har använt 

skönlitteratur och film inom ämnet historia för att variera undervisningen. Dock har lärarna 

nämnt att det kräver både lektionstid samt planeringstid för att genomföra dessa arbetssätt. 

Lärarna påpekar ofta att det är enklare att utgå ifrån läroboken vid lektionerna för att ge 

eleverna kunskaper och det tar inte lika mycket lektionstid eller planeringstid av lärarna. 

Dessutom behöver man bearbeta skönlitteraturen och filmerna man ser på, vilket kräver både 

tid och planering.  

 

Vid sökning efter litteratur till denna studie började jag med att försöka hitta vad Skolverket 

skriver kring användningen av skönlitteratur och film i historieundervisningen. På 

Skolverkets hemsida finns det en kunskapsöversikt över So-ämnena. Kunskapsöversikten 

heter Att förstå sin omvärld och sig själv och är skriven ur ämnesdidaktiska perspektiv. En del 

i denna kunskapsöversikt handlar om ämne historia. De tar upp olika metoder att arbeta med 

historieämnet. En av dessa metoder som tas upp i texten är att använda film, konst, litteratur, 

spel och internet. Användningen av skönlitteratur och film beskrivs som metoder som kan 

påverka både elevernas historiemedvetande samt deras historieförståelse. Dessa metoder är 

dock inte bara att börja använda utan som lärare behöver man ha en tanke kring dessa metoder 

och dess syfte. Läraren behöver fundera kring hur skönlitteraturen eller filmen ska utveckla 

elevernas historiemedvetande och historieförståelse (Skolverket 2013). Utifrån det jag läst i 

denna kunskapsöversikt verkar det som att medierna jag ska undersöka har en utvecklande 

effekt men samtidigt är det inte helt problemfritt att arbeta med dem. I denna litteraturstudie 

vill jag ta reda på vad tidigare forskning säger om att använda skönlitteratur och film i 

historieundervisningen samt vilka för- och nackdelar som finns vid användningen. Jag vill 

även ta reda på vad den tidigare forskningen säger om hur metoderna påverkar elevernas 

historiemedvetande och historieförståelse.  
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2. Bakgrund 
Bakgrunden syftar till att motivera valet av undersökning samt ämne. Den ska beskriva varför 

skönlitteratur och film i historieundervisningen är relevant att undersöka. Vad är det som gör 

att ämnet är intressant att fördjupa sig i och varför är det intressant att veta hur tidigare 

forskning uttrycker sig kring detta? I inledningen nämner jag vad Skolverket skriver kring 

skönlitteratur och film inom historieundervisningen. Därför utgår bakgrunden samt 

motiveringen av ämnet med fokus på vad Skolverket skriver kring de olika arbetssätten, 

metoderna, skönlitteratur och film i historieundervisningen.  

2.1 Läroplanen och varierad undervisning 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 står det skrivet att ett av 

skolans alla uppdrag är att ge utrymme för olika former samt gestaltningar av kunskaper.  

Undervisningen ska ske varierat och balanserat för att skapa en helhet. I de olika ämnena ska 

det även ske ett samspel och sammansättning av innehållet och arbetsformer (Skolverket 

2011: 10). Enligt läroplanen är syftet med ämnet historia att eleverna ska utveckla sina 

historiska kunskaper med insikter om det förflutna, detta kan ske genom olika typer av 

gestaltningar. Historieundervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet samt utveckla deras 

historiska kunskaper genom olika typer av källmaterial. Undervisningen ska även syfta till att 

utveckla elevernas historiemedvetande (Skolverket 2011:172).  Kommentarmaterialet till 

historia beskriver att alla människor har ett historiemedvetande, att alla människor har 

förmågan att reflektera kring sig själv, sitt ursprung och framtiden. Ämnet historia skapar 

sammanhang genom tiden både utifrån det förflutna, nutiden och framtiden. Genom dessa 

reflektioner och sammanhang utvecklar eleverna sitt historiemedvetande (Skolverket 2011: 

6).  

 

Via Skolverkets hemsida finns det forskning för skolan i alla ämnen. Där kan man hitta 

artiklar om forskning inom So-ämnena. En av dessa artiklar heter Vilka undervisningsmetoder 

lämpar sig bäst för de olika So-ämnena? Författaren skriver att forskningen inte har kommit 

så långt med denna fråga. Det pågår forskning som ska kunna lägga en grund samt svara på 

frågan vilken metod som lämpar sig bäst inom So-ämnena (Gustafsson 2016). Precis som 

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 så belyser artikeln att 

undervisning och metoder bör varieras. Olika metoder och arbetssätt passar olika elever, 

detsamma gäller även lärare. Därför är det viktigt att undervisningsmetoderna är flexibla samt 

att läraren har flexibla undervisningsstrategier. Risken som finns om man begränsar 

undervisningsmetoderna och strategierna är att vissa elever inte fångas upp i undervisningen 

och på så sätt hamnar de utanför och halkar efter i undervisningen. Det är som sagt svårt att 

svara på frågan kring vilken metod som lämpar sig bäst i samhällsorienterad undervisning. De 

olika ämnena har olika utgångspunkter, förmågor, centralt innehåll och mål som ska uppnås. I 

artikeln beskrivs en engelsk forskning inom historieämnet. Den visar att lärarna som 

undervisar i historia kan öka elevernas förståelse för ämnet genom att ge eleverna en 

övergripande bild över historien. Det kan ske genom olika arbetssätt och metoder inom 

undervisningen. Forskarna synliggör att det finns problem att ta reda på vilken typ av metod 

som fungerar bäst eftersom det beror på vilken bedömningsgrund man utgår ifrån. Enligt 

forskarna och läroplanen är det varierad undervisning som ska fungera bäst inom So-ämnena. 
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De beskriver även att det är för få studier som gjorts kring de olika undervisningsstrategierna, 

metoderna och arbetssätten inom so-ämnena (Gustafsson 2016).  

2.2 Kunskapsöversikt i de samhällsorienterade ämnena 
Som det beskrivs i inledningen har Skolverket gjort en kunskapsöversikt över de 

samhällsorienterande ämnena. Där framgår det att tre fjärdedelar av eleverna anser att So- 

ämnena är mest intressanta i skolan enligt NU-03. De tar även upp att de lärare som 

undervisar i So-ämnena skapar intresse hos eleverna och eleverna är nöjda med 

undervisningen de får i So-ämnena. I denna undersökning framgår det inte vad det är som gör 

undervisningen så intressant. Skolverket ger tänkbara förklaringar som att den 

samhällsorienterande undervisningen har varierat innehåll och varierande metoder. När de 

därefter går in mer på ämnena visar det sig att historia är det ämne som är mest intressant 

enligt både lärare och elever (Skolverket 2013: 22-23). Vidare i denna kunskapsöversikt inom 

ämnet historia beskrivs olika sätt att arbeta med historia. Att arbeta med olika former av 

litteratur kan bidra till att eleverna utvecklar sitt historiska tänkande samt sitt 

historiemedvetande. Olika perspektiv kan bearbetas av eleverna genom att de får läsa till 

exempel skönlitteratur. Dock behöver det finnas ett syfte med att läsa litteraturen och ett 

förhållningssätt till ämnet historia (Skolverket 2013: 80). Filmer kan omfatta hur elever tolkar 

historiska händelser. Deras historieförståelse kan påverkas och de kan få en historisk inblick 

genom till exempel miljöer, kläder eller musik som visas genom filmer. Det som är värt att 

tänka på vid användningen av film i historieundervisningen är att en spelfilm kan vara 

förenklad och ha ett fokus på att göra en bra film i stället för att förmedla historiekunskap 

(Skolverket 2013: 79).  

2.3 Synen på historieundervisningen 
Karlsson diskuterar ett dilemma i Undervisning och lärande i historia som handlar om hur 

individer skapar historieförståelse. Historieundervisningen kretsar kring meningslös 

faktamemorering enligt Karlsson. Denna typ av undervisning dominerar i klassrummen, inte 

endast i Sverige utan i flera länder. I klassrummen lär sig eleverna att memorera årtal, kungar 

och händelser. Både eleverna och lärarna vet att denna memorering och historisk fakta inte är 

viktig. De vet om att undervisningen inte borde kretsa kring detta men ändå domineras 

historieundervisningen utav just detta (Karlsson 2014: 10-11). Historieundervisningen är 

väldigt styrd av läroboken och dess innehåll. Eleverna läser läroboken, samlar fakta samt 

information och därefter reproducerar. Det handlar mer om en form av datamemorering än att 

förstå varför. Eleverna skapar ingen historieförståelse genom att memorera. Många elever 

håller med och ser det som ytlig fakta bara för att få godkänt (Karlsson 2014: 44-45). 

Eleverna bör träna upp förmågan att behandla historieämnet som en helhet. Detta lärs inte ut i 

klassrummet men det är det som krävs för att eleverna ska skapa sig en historieförståelse 

(Karlsson 2014: 50). Genom historieundervisningen bör eleverna få möjlighet att samla 

redskap för att kunna skapa historieförståelse och historiskt tänkande. Det hela ska vara en 

kreativ process där eleverna både kan förstå och bearbeta innehållet i ämnet historia (Karlsson 

2014: 103-104).  
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2.4 Skönlitteratur och film i historieundervisningen  
Via Skolverkets hemsida kan man hitta skolutveckling och forskning för skolan. Där finns det 

en artikel där författaren själv anser att eleverna kommer ihåg mer ifrån en skönlitterär bok. 

Genom läsningen av skönlitteratur kan tankar kring till exempel identitet, migration och 

mångkultur uppstå. Skönlitteraturen kan skapa upplevelser så att eleverna får en fördjupad 

samt nyanserad historieundervisning (Skolverket 2016). En annan artikel vid Skolverkets 

hemsida kring forskning för skolan handlar om film i historieundervisningen. Användningen 

av film beskrivs som ett vanligt inslag i undervisningen och den kan användas på många olika 

sätt och inom många olika områden. Film i undervisningen kan handla om spelfilm eller 

dokumentärfilm, dessa kan ha olika syften och ge olika inblickar i historien. Genom film i 

historieundervisningen kan eleverna koppla budskapet från filmen till egna tankar kring 

samtiden och framtiden. Film kan erbjuda faktaförmedling och intresseskapande inom 

historia. Författaren avslutar artikeln med att berätta att hanteringen av film inte endast är 

inriktat på gymnasiet utan även för grundskolan. Detta kan nämligen utgöra en utgångspunkt 

för fortsatt forskning kring film i undervisningen även i de lägre åldrarna (Olofsson 2016).  

2.5 Sammanfattning 

Det som är intressant och gör detta ämne relevant att undersöka är att både skönlitteratur och 

film kan ge olika historiska insikter från det förflutna. Det är två olika arbetssätt och metoder 

men båda har en berättande och förmedlande utgångspunkt. Läroplan för grundskolan, 

förskoleklass och fritidshemmet 2011 säger att undervisningen ska bidra till en insikt om det 

förflutna samt stimulera deras nyfikenhet i ämnet historia genom olika typer av källmaterial 

och gestaltningar. Vad säger tidigare forskning om dessa arbetssätt, metoder och vad kan de 

bidra till? Jag har minnen från både min egen skolgång och även från den 

verksamhetsförlagda utbildningen att läroboken används effektivt och att den styr 

undervisningen en hel del. Dessa tankar kring läroboken och historieundervisningen stämmer 

överens med Karlssons dilemma som diskuteras i Undervisning och lärande i historia. Är 

historieundervisningen knuten till faktamemorering och läroboken? Saknar undervisningen en 

variation och kombination utav olika arbetssätt?  

3. Syfte  
Syftet med denna studie är att ta reda på vad tidigare forskning säger om skönlitteratur och 

film i historieundervisningen. Undersökningen syftar även till att ta reda på vad tidigare 

forskning säger om olika undervisningsmetoder kring dessa medier. Vad kan skönlitteratur 

och film bidra till och vad är för- och nackdelarna med dessa arbetssätt? Denna studie syftar 

också till att ta reda på hur skönlitteratur och film påverkar elevernas historiemedvetande och 

förståelse för historiska händelser, enligt den studerade forskningen.   

3.1 Frågeställningar 
 Vilka för- och nackdelar finns det med att använda skönlitteratur och film i 

historieundervisningen enligt tidigare forskning? 

 Vad säger tidigare forskning om hur skönlitteratur och film påverkar elevernas 

historiemedvetande samt historieförståelse? 
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4. Metod 
Vid denna studie har systematisk litteraturstudie använts som metod. Genom att göra en 

systematisk litteraturstudie är tanken att jag ska fördjupa mig i mitt syfte och få svar på min 

frågeställning utifrån publicerat forskningsresultat. Eriksson Barajas belyser systematisk 

litteraturstudie i boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Det som 

kännetecknar en systematisk litteraturstudie är att metoden handlar om att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sammanställa tidigare gjorda studier inom det valda ämnesområdet. 

Denna systematiska litteraturstudie ska tydligt redovisa metoderna som använts samt att den 

ska kunna granskas. Den ska sträva efter att kunna igenkänna evidens som är tillgänglig inom 

det valda ämnet. Vid utförandet av en systematisk litteraturstudie finns det inga regler för hur 

många studier som bör användas, så länge forskningen är relevant för det valda ämnet 

(Eriksson Barajas 2013: 31-32). 

 

Eriksson Barajas beskriver steg för steg hur en systematisk litteraturstudie bör utföras. Dessa 

steg visar att jag bör motivera valet av studie, formulera frågor som går att besvara, formulera 

en plan för studien, sökord och bestämma sökstrategi. När det kommer till den vetenskapliga 

litteraturen som ska användas ska jag identifiera den, systematiskt välja ut, kritiskt värdera, 

kvalitetsbedöma, analysera, diskutera och sammanställa för att därefter kunna dra slutsatser. 

Det som är viktigt vid denna typ av studie är att tydligt beskriva tillvägagångssätten genom 

hela studien. Metoderna och sökstrategierna som används i arbetet ska redovisas så att det 

enkelt går att följa sökprocessen (Eriksson Barajas 2013: 27-32). Syftet vid denna 

litteraturstudie är att sammanställa tidigare empirisk data. De empiriska data som ska 

användas i studien är baserad på erfarenheter från tidigare forskning som upptäckts genom 

undersökningar. Jag som undersöker ska systematiskt söka efter vetenskaplig litteratur, jag 

ska kritiskt granska den och därefter sammanställa den. Det som är viktigt vid studien är att 

jag går tillväga systematiskt och noggrant redovisar mina tillvägagångssätt. Det ska gå att 

följa mitt arbeta genom hela processen.  

4.1 Etiska överväganden 
Vid en litteraturstudie finns det etiska aspekter att förhålla sig till. Vetenskapsrådet har 

publicerat skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. I den skriften framgår principerna för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I detta fall när systematisk litteraturstudie ska 

användas som metod behöver man fundera och förhålla sig till användning samt förmedling 

utav publicerat forskningsresultat (Larsen 2009:14). Vid en systematisk litteraturstudie ska 

några etiska överväganden göras. Bland annat valet av litteratur, att man ser om litteraturen 

som ska användas har gjort etiska överväganden. Alla artiklar som används ska redovisas och 

förvaras säkert i tio år. Forskarens egna åsikter bör ej styra resultaten utan resultaten bygger 

på den valda litteraturen och alla resultat ska presenteras i litteraturstudien (Eriksson Barajas 

2013: 69-70).  

4.2 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om giltighet och relevans. Det handlar om att det insamlade datamaterialet 

som ska användas i studien är relevant för frågeställningen och att frågeställningen i sin tur är 
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relevant för problemformuleringen i undersökningen. Reliabilitet motsvarar pålitlighet och 

precision. Undersökningen ska vara tillförlitlig och preciseras på rätt sätt samt bearbetas. För 

att precisera denna studie bör den tidigare forskningen bestämmas noggrant samt avgränsas 

och det ska uttryckas tydligt i studien. Det ska gå att utföra samma undersökning och få exakt 

samma resultat (Larsen 2009: 40-41). Vid denna litteraturstudie innebär validitet och 

reliabilitet att utifrån frågeställningen samla in relevant data. I detta fall publicerat 

forskningsresultat. Genom det relevanta forskningsresultatet som ska användas ska 

frågeställningen kunna bli besvarad. Det är viktigt att tillvägagångssättet dokumenteras på så 

sätt att det blir tydligt hur litteraturstudien gjorts. Läsaren ska kunna följa de olika stegen 

genom hela arbetet.  

5. Databassökning 
I denna databassökning har fyra databaser använts för att hitta relevant litteratur till 

litteraturstudien. Databaserna som använts är DiVA, Swepub, Libris och Summon. Vid 

användningen av dessa databaser har olika typer av avgränsningar gjorts. De texter som 

granskats och används har olika funktioner i denna litteraturstudie. Vid val av tidigare 

forskning utgår studien ifrån historiedidaktisk forskning med fokus på skönlitteratur och film i 

undervisningen. Forskningen som ska användas ska ha ett fokus på lärarnas 

historieundervisning samt användningen av skönlitteratur och film. I studien ska även 

forskning som har en inblick i hur dessa metoder samt hur undervisningen påverkar elevernas 

historiemedvetande och historieförståelse användas.  

5.1 Urval 
För att hitta relevant och aktuell forskning har ett urval gjorts. Vid sökningarna har sex 

stycken sökord använts inom alla databaserna. Dessa sökord är historieundervisning, 

historiedidaktik, historia mellanstadiet, historiemedvetande, undervisning historia och history 

teaching. En del av den valda forskningen har förekommit upprepade gånger i de olika 

databaserna, detta beror förmodligen på att samma sökord använts i alla databaser. 

Avgränsningar har gjorts vid sökandet för att underlätta och för att hitta relevant forskning 

som passar ämnet. Tidsperioden är en avgränsning, forskning som gjorts under 2000-talet är 

det som blivit granskat. En annan avgränsning är att fulltext online valts för att kunna granska 

samt läsa sammanfattningar av forskning för att därefter kunna välja ut relevant forskning 

som passar det valda ämnet. Avgränsningarna varier mellan databaserna samt sökorden, vid 

en del sökningar väljs andra avgränsningar som till exempel avhandling, 

forskningspublikationer, doktorsavhandling, licentiatavhandling och fritt online. Vid 

sökningarna har fokus varit på historieundervisning på mellanstadiet, men vid sökningarna 

fanns det fåtal forskningsmaterial som hade inriktning mot mellanstadiet. Det fanns mest 

forskning av historieundervisning på gymnasiet. En del av forskningen från gymnasiet var 

både relevant samt intressant att använda vid denna undersökning därför blev sökningen lite 

bredare.  

5.2 Databassökning i DiVA 
I databasen DiVA som står för digitala vetenskapliga arkivet upptäcktes forskning av intresse 

för denna litteraturstudie. I första sökningen användes endast sökorden, då uppkom det många 
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olika vetenskapliga texter. Många av dem var inte relevanta för denna studie vilket medförde 

att avgränsningar gjordes. Forskningspublikationer, fulltext och avhandling valdes som 

avgränsningar. Det första sökordet historieundervisning gav sjutton träffar varav sex stycken 

blev granskade för att deras titlar innehöll ord som film, historieundervisning, medier, 

historiedidaktiska och undervisningsstrategier. Eftersom dessa ord är centrala för 

undersökningen granskades sammanfattningarna på dessa texter och därefter plockades två 

stycken ut för att granskas mer på djupet. Dessa två studier valdes att användas vid denna 

litteraturstudie eftersom forskningens innehåll hade direkt koppling till området skönlitteratur 

och film i historieundervisningen.  

 

Med andra sökordet som är historiedidaktik framkom sjutton texter, varav två texter redan var 

valda genom det första sökordet. De flesta texterna var inte relevanta för att titlarna innehöll 

årtal som inte passade in i denna studie samt att någon text hade fokus på läroboken och dess 

användning. En text valdes ut vid denna sökning för att titeln innehöll ord som spelfilm och 

historieundervisning. Denna texts sammanfattning granskades och valdes att användas för att 

den belyser elevers erfarenheter och tankar kring användningen av film i 

historieundervisningen. Den texten hade dock fokus på äldre åldrar hos eleverna men hade 

både titel och innehåll kring film i historieundervisningen vilket gjorde att den valdes att 

användas ändå. Det tredje sökordet historia mellanstadiet valdes för att få mer utav de lägre 

åldrarna. Denna sökning gav totalt två träffar men ingen var relevant för denna studie då den 

ena titeln innehöll årtal från tidiga 1900-talet och den andra textens titel innehöll elevtexter 

vilket inte är relevant för denna studie. Det fjärde sökordet historiemedvetande gav fem träffar 

varav en valdes ut och granskades, denna hade fokus på både skönlitteratur i 

historieundervisningen samt mellanstadiet vilket passade för denna undersökning.  

 

Det femte sökordet undervisning historia gav elva träffar men ingen var relevant för denna 

studie, två av dessa texter var redan valda genom ett annat sökord. De resterande texterna 

hade titlar som innehöll kopplingar till andra ämnen och andra strategier än vad 

undersökningen har fokus på. Det sjätte och sista sökordet history teaching gav tjugosex 

träffar varav alla titlar granskades, tre stycken av dessa var redan valda genom ett annat 

sökord och de resterande titlarna innehöll inte relevanta ord för denna undersökning. Det som 

framkom i titlarna var bland annat årtal som inte var aktuella för denna undersökning, även 

ämnet samhällskunskap, elevtexter och planering vid gymnasiets historieundervisning. Ingen 

text valdes att granskas djupare eftersom de inte var relevanta för denna undersökning. 

Sökningarna från DiVA redovisas nedan i tabellen. 
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Avhandlin
g 

pedagogiskt 
hjälpmedel i 
historieämnet på 
gymnasiet. Umeå 
Universitet.  

 

 Norlander, Peter 
(2016). 
Historieundervisnin
g i det multimediala 
klassrummet 
Lärares 
förhållningssätt till 
olika mediers 
kvaliteter och 
användbarhet. 
Umeå Universitet.   
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5.3 Databassökning i Swepub 
Swepub är en databas där man kan hitta vetenskapliga texter som publicerats genom lärosäten 

i Sverige. Vid första sökningen gjordes avgränsningar eftersom databasen innehåller många 

olika typer av texter. Avgränsningen var fritt online för att kunna granska resultaten av 

sökningarna samt doktorsavhandlingar för att få ett trovärdigt resultat. Vid första sökningen 

av sökordet historieundervisning påträffades sju stycken texter, två stycken granskades och 

valdes att användas. De valdes på grund utav att de i hög grad var relevanta. Titlarna innehöll 

ord som film, pedagogiskt hjälpmedel, historieundervisning, mediers kvaliteter och 

användbarhet vilket gjorde att de var relevanta. De var även relevanta för att den ena handlar 

om vikten av intresse vid historieundervisningen vilket visat sig hänga ihop med de didaktiska 

valen lärare gör inom historieämnet. Den andra licentiatavhandlingen valdes för att den 

undersöker lärares erfarenheter och strategier i historieundervisningen, denna är relevant för 

att erfarenheter ifrån användningen av skönlitteratur och film synliggörs. Båda texterna hade 

fokus på undervisningen i historia dels från lärares synvinkel och dels utifrån elevers 

synvinkel vilket kan vara av vikt att ha med vid denna typ av litteraturstudie. Det andra 

sökordet historiedidaktik gav fem träffar varav en text redan var vald genom det första 

sökordet. De andra texterna var inte relevanta för att titlarna dels innehöll tidsperioder som 

inte är aktuella och dels för att en av texternas titlar innehöll ord som yrkesprogrammet vilket 

inte är relevant för denna undersökning. Vid det tredje sökordet historia mellanstadiet byttes 

avgränsningen doktorsavhandling mot licentiatavhandling på grund utav att 

doktorsavhandlingen inte fanns med vid sökningen. Sökordet gav två träffar varav ingen 

valdes att granskas på grund utav saknaden av relevans för denna undersökning då de innehöll 

årtal som inte är aktuella samt ett fokus på olika undervisningsresurser i samband med skrift i 

historieundervisningen.  

 

Det fjärde sökordet historiemedvetande gav fem träffar varav en granskades eftersom den 

innehöll begreppet historiemedvetande. Denna text var dock inte relevant då den belyser 

många delar av historieundervisningen vilket gjorde det svårare att avgränsa undersökningen. 

De andra titlarna valdes inte att granskas mer eftersom titlarna innehöll begrepp och ord som 

inte var relevanta för denna undersökning. Sökordet undervisning historia avgränsades till 

fritt online och doktorsavhandling, det gav elva träffar varav ingen granskades närmare eller 

användes för att de saknade relevans. En av texterna var redan vald genom ett annat sökord 

och de andra texternas titlar innehöll andra ämnen än historieämnet vilket gjorde att de föll 

bort. Det sista sökordet history teaching avgränsades även med tidsperioden 2010-2013 för att 

få den mest aktuella forskningen då resultatet annars blivit för stort och för brett. 

Tidsperioden hade kunnat göras bredare så att det hade varit 2010-2017 men det gick inte att 

välja, 2013 var det närmaste man kunde komma. Sökningen gav femton träffar men ingen av 

dessa träffar granskades eller användes eftersom de inte lämpade sig för denna undersökning, 

en text var redan vald genom ett annat sökord och de andra titlarna innehöll ord och årtal som 

inte var aktuella för denna undersökning. Databassökningen från Swepub redovisas i tabellen 

nedan.  
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5.4 Databassökning i Libris 
Databasen Libris är en nationell biblioteksdatabas där man kan hitta olika typer av texter som 

finns på svenska forskningsbibliotek. Via söktjänsten kan man bland annat göra en enkel 

sökning och en utökad sökning. Vid denna sökning efter forskning användes enkel sökning 

utifrån sökorden. Avgränsningen som användes till sökorden var fritt online och avhandling. 

Det som noterades vid denna databas var att många olika texter framkom, det var bland annat 

kapitel från böcker och även korta artiklar. Vid första sökordet historieundervisning framkom 

femtiofyra träffar varav ingen sammanfattning granskades, men titlarna lästes. Detta berodde 
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mycket på att relevanta titlar redan var valda via andra databaser där sökningarna redan gjorts 

samt att många titlar innehöll inriktningar som inte hade fokus på historieundervisning i 

samband med skönlitteratur och film.  

 

Vid det andra sökordet historiedidaktik valdes avgränsningen fritt online och avhandling. Vid 

denna sökning framkom sexton träffar varav en uppmärksammades. Detta berodde på att de 

andra femton titlarna inte innehöll relevanta ord för denna studie. Till exempel som 

museiutställningar, migration, bilder som kunskapskällor och struktur i 

historieundervisningen. Texten som valdes att läsas handlade om film i 

historieundervisningen vilket var relevant för denna studie. Sökordet historia mellanstadiet 

resulterade i endast en text som inte granskades eftersom titeln visade på ett fokus på 

läsförståelse, läroböcker och dessa skildringar. Historiemedvetande resulterade i femton texter 

varav en sammanfattning lästes men ingen granskades mer eller användes eftersom en av 

dessa texter redan var valda och de andra var inte relevanta för undersökningen på grund utav 

titlarnas innehåll. De innehöll ord och begrepp som visade på att de inte handlade om de 

medier som undersökningen ska redovisa. Sökordet undervisning historia gav tjugofem 

träffar där ingen granskades eller användes på grund utav att två var valda genom ett annat 

sökord och det resterande titlarna innehöll bland annat årtal som inte var aktuella, yrken 

genom historien och medier som inte var relevanta för undersökningen. History teaching gav 

sextiofem träffar där titlarna lästes men ingen granskades eller användes för att fyra av dem 

redan var valda genom annat sökord och utav de andra texterna var många redan granskade 

genom andra sökord. Anledningen till att ingen text valdes vid denna sökning var för att de 

inte var relevanta för undersökningen, då många titlar innehöll specifika historiska händelser 

eller inriktningar inom historien som inte passar ihop med denna undersökning. Nedan i tabell 

redovisas sökresultatet.   
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5.5 Databassökning i Summon 
Databasen Summon är Högskolan Dalarnas biblioteksdatabas. Där söktes forskningen genom 

sökorden samt genom avgränsningar. De avgränsningar som användes var fulltext och 

avhandling. Vid första sökordet historieundervisning blev det trettiosex träffar varav två 

stycken sammanfattningar och en text granskades men valdes att inte användas eftersom de 

inte hade fokus på historieundervisningen. De andra trettiofyra texterna som direkt valdes bort 

innehöll bland annat texter som redan var valda genom andra sökningar och titlarna innehöll 

ord som inte var relevanta för denna undersökning. Historiedidaktik gav fjorton träffar varav 

två redan var valda genom annan sökning. De andra texterna hade inte någon koppling till 

ämnet, historia mellanstadiet gav endast en träff som var mer kopplad till läsförståelse än 

historieundervisningen vilket ledde till att den valdes bort. Historiemedvetande gav sjutton 

träffar varav en var relevant för ämnet men var redan vald genom en annan sökning, de andra 

texterna valdes bort för att titlarna inte innehöll relevanta ord för denna undersökning.  

 

Sökordet undervisning historia valdes redan vid planeringen av denna litteraturstudie 

eftersom relevant litteratur till ett PM skulle väljas. Sökordet gav etthundrasextiotvå träffar 

varav en text både granskades och valdes att användas som en del av bakgrunden för att 

synliggöra betydelsen av denna typ av undersökning. Denna sökning innehöll inte mycket 

systematik eftersom sökningen gjordes för att se vad som fanns genom ett brett perspektiv till 

detta PM. Tio andra titlar lästes men var inte relevanta för studien och dess syfte. 

Avgränsningen som valdes var fulltext, bok och år 2010-2017 för att hitta den mest aktuella 

forskningen. Den texten som valdes att användas i undersökningen användes även som 

förslag till litteratur inför detta arbete där ett PM skrevs. Det sista sökordet history teaching 

gav två träffar som inte hade någon koppling till det valda ämnet och föll därför bort direkt. 

Eftersom detta var den sista databassökningen som gjordes förekom de texter som redan är 

valda att använda många gånger. Detta gjorde att många texter som fanns med i de olika 
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sökningarna föll bort eftersom de redan var valda att använda genom andra sökningar. 

Resultatet för sökningarna visas i tabellen nedan.  

 

 

6. Resultat 
I denna del redovisas den valda forskningen som hittats genom databassökningen. Detta 

kommer att redovisas genom olika delar. Den första delen innehåller övergripande forskning 

och behandlar historieundervisningen. Där behandlas historieundervisningen, lärandet och 

strategier inom historieundervisningen. Den andra delen innehåller medier i 

historieundervisningen, där beskrivs olika medier samt deras användning inom ämnet historia. 

Därefter kommer resultatet inom området skönlitteratur och film i historieundervisningen. 

Vid dessa delar beskrivs medierna samt deras användning i ämnet historia, deras för- och 

nackdelar samt tankar som lärare fått genom användningen av dem.  
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6.1 Historieundervisning och historiedidaktik 
Hansson inleder sin avhandling Historieintresse och historieundervisning med att beskriva att 

intresse och lärande hänger samman. Både lärare och elever har en varierad inställning till 

ämnet historia. Elevernas historieintresse påverkar deras lärande och har inverkan på 

undervisningen. Hansson lägger stor vikt kring intresset och att det påverkar lärandet i stor 

utsträckning. Därför undersöks lärares och elevers uppfattningar om historieundervisningen 

och betydelsen av intresset i avhandlingen (Hansson 2010: 1-3). Lärare gör didaktiska val vid 

planeringen för att lära ut historia, dessa val har stor betydelse för elevernas intresse och 

uppfattningar av historia. De didaktiska valen kan handla om metoder och strategier för att 

lära ut historia (Hansson 2010:17). Det finns många faktorer som kan påverka elevernas syn 

på det förflutna samt påverka deras syn på arbetssätten i undervisningen. Metoder och 

strategier är didaktiska val som lärarna utför. Det kan till exempel vara rollspel, 

dramatiseringar, grupparbeten och film. Elevers delaktighet kan spela stor roll för deras 

intresse samt påverka deras inlärning (Hansson 2010:20). De vanligaste arbetssätten i all 

europeisk undervisning är att lyssna på läraren när den berättar kring arbetsområdet samt att 

studera läroboken (Hansson 2010:21). Två viktiga faktorer som påverkar elevernas inställning 

till historia är innehållet och läraren. Dessa är betydelsefulla och kan vara avgörande för 

undervisningen samt resultaten (Hansson 2010: 36). Lärare som undervisar i historia skall 

stödja lärandet och främja intresset för ämnet. De behöver utforma undervisningen så att den 

blir så meningsfull som möjligt (Hansson 2010:40).  

 

Nygren har skrivit Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier. 

Detta är en licentiatavhandling vars syfte är att undersöka historiedidaktiska insikter och 

undervisningsstrategier hos erfarna lärare och deras erfarenheter. I undersökningen synliggörs 

det lärarna tycker är viktigt kring metoder samt innehåll (Nygren 2009: 11). Undersökningen 

gjordes genom kvalitativa intervjuer med sju erfarna lärare (Nygren 2009: 15). Vid dessa 

intervjuer framkom en hel del faktorer som de erfarna lärarna ansåg vara viktiga. Det var 

bland annat det historiska tänkandet som lärarna ska förmedla vid undervisningen. Olika 

perspektiv och kritiskt tänkande ska åskådliggöras. Värdegrundsfrågor, diskussioner kring 

orsak och verkan är viktigt inom historieundervisningen. Den berättande och narrativa 

historieundervisningen ska förmedla kunskaper och det är viktigt att innehållet levandegörs 

för eleverna. En variation i klassrummet är viktigt att använda. Det kan till exempel vara 

muntliga presentationer, dialoger i klassrummet, kartor, tidningar, arkivmaterial, bilder, 

böcker, film och korsord. Dock framkommer det att de erfarna lärarna anser att tidsbristen är 

ett problem. Att man behöver tid till planering, för- och efterarbete samt tid till diskussioner i 

klassrummet. Eleverna behöver få tid att få en överblick över det förflutna och ta sig igenom 

viktiga händelser. Elevinflytandet är också viktigt och kräver tid. Genom att lyssna på 

elevernas önskemål inom historieundervisningen kan den utvecklas och skapa intresse. Det 

behövs även tid till diskussioner om historien och om dess likheter och skillnader. Vid 

intervjuerna tar lärarna upp att läroboken har en viss betydelse i historieundervisningen. 

Läsning i läroboken är en vanlig metod som används för att få kunskap. Läroboken bör 

användas med variation och i kombination med andra medel. De berättar även att lärare bör ta 

till sig historiska kunskaper genom skönlitteratur inte endast genom läroböcker. Via 
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skönlitteratur levandegörs det förflutna på ett annat sätt än vad läroboken förmedlar (Nygren 

2009: 40-77).  

 

Lärarna som intervjuades var överens om att de har en frihet att styra sin undervisning. De 

kan välja att arbeta med olika metoder, innehåll och mål. Historieundervisningen kan gestaltas 

och uppfattas på olika sätt (Nygren 2009: 103). Det som synliggörs i denna forskning är att 

dessa lärare har olika strategier, de använder sig utav olika medel och metoder i sin 

undervisning. Detta styrs utav innehållet, kunskaper, vad undervisningen ska lyfta fram och 

även lärarnas syn på historieundervisningen. Lärarna samt deras undervisning kategoriseras 

genom fyra undervisningsstrategier flerperspektivism, narrativ, samhällsvetenskaplig och 

eklektisk historia (Nygren 2009: 85). Till dessa undervisningsstrategier ställs ämnesdidaktiska 

frågor som varför, vad och hur. Både inom flerperspektivism samt narrativ historia kan man 

se att skönlitteratur och film kan användas som undervisningsstrategi. Flerperspektivism 

handlar om att betrakta historien utifrån olika perspektiv, vilket kan synliggöras genom till 

exempel olika medier som skönlitteratur och film. Narrativ historia handlar om att lyfta fram 

olika historiska berättelser för att göra ämnet intressant och lärorikt. Berättandet kan till 

exempel ske genom skönlitteratur och film. Dessa undervisningsstrategier är uppdelade 

utifrån lärarnas syn på historieämnet och hur de anser att historia bör läras ut (Nygren 2009: 

85- 87).  

6.2 Medier i historieundervisningen 
Enligt Norlanders licentiatavhandling Historieundervisningen i det multimediala klassrummet 

har läroboken en central roll och har dominerat i historieundervisningen under en längre tid 

(Norlander 2016:24). Det kan handla om att lärare känner sig bekanta med läroboken och vet 

hur de kan arbeta med den, andra medier kan vara obekanta områden vilket gör att det bidrar 

till en viss osäkerhet hos lärarna som undervisar i historia (Norlander 2016:7). Norlander 

belyser att det finns oändligt med undervisningsmaterial genom olika typer av medier. Detta 

medför även olika typer av frågor samt forskning kring hur dessa kan användas och vad lärare 

vill uppnå med medieanvändningen (Norlander 2016:2-3). Det finns olika anledningar till hur 

lärare förhåller sig till medierna och en av dessa faktorer beskriver påverkan av mediebruk i 

undervisningen. Där tas det upp att användningen påverkas utav lärarnas uppfattningar kring 

hur eleverna använder och tillgodogör undervisningen utifrån medier (Norlander 2016: 69). 

Bland annat är olika typer av skönlitteratur och spelfilm exempel på undervisningsmaterial 

och medier som kan användas inom ämnet historia. De beskrivs som medier som kan 

användas för olika syften och sammanhang. De har förmågan att skapa intresse och framställa 

historia på ett sätt som eleverna kan dra lärdom av. Både skönlitteratur och spelfilm har ett 

fokus på aktörerna och berättande vilket gör att dessa medier levandegör historien. Detta är en 

viktig uppgift inom ämnet historia som inte läroboken uppfyller på samma sätt (Norlander 

2016: 80-81).  

6.3 Skönlitteratur i historieundervisningen 
I Norlanders licentiatavhandling beskrivs två intervjuer med lärare som använt skönlitteratur i 

historieundervisningen. Dessa lärare framhäver betydelsen av att använda skönlitteratur i 

ämnet historia. Skönlitteraturen har en förmåga att frambringa förståelse för historia. Eleverna 

får möjlighet att tänka och sätta sig in i hur det var att leva under den tiden som boken 
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behandlar. Lärarna som intervjuades berättar hur skönlitteraturen inbjuder till förståelse och 

inlevelse till historien. Skönlitteraturen skapar en viss förståelse som läroboken inte lyckas 

med. Användningen av skönlitteratur tillsammans med läroboken har potential till att gestalta 

historiska kunskaper och skapa en djupare förståelse för historia. Dessa kan komplettera 

varandra. Ett kombinerande arbetssätt av både skönlitteratur och läroboken kan leda till 

analys av olika medier. Eleverna skulle kunna få upp ögonen för hur olika medier gestaltar 

och förmedlar historia på olika sätt. Problem samt nackdelar vid användningen av 

skönlitteratur som upptäckts av dessa lärare är bland annat tidsåtgången, att hitta tid för 

läsningen i undervisningen. En av lärarna undervisade även i svenska vilket gjorde att 

eleverna kunde få läsa vid svensklektionerna också. Alla lärare har dock inte den möjligheten 

vilket kan skapa tidsbrist. En annan sak som upptäckts är att elevernas läsförmåga har blivit 

sämre. Detta kan bli ett problem vid läsningen av skönlitteratur i historieundervisningen, då 

fokus bör vara på förståelse och inlevelse. Detta blir svårt att uppnå om läsförmågan brister 

(Norlander 2016: 81-82).   

 

Ingemansson har skrivit licentiatavhandling Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos 

barn i mellanåldrarna. I den beskrivs hur elever kan utveckla sina kunskaper inom ämnet 

historia genom skönlitteratur. Licentiatavhandlingens bakgrund tar upp en diskussion som 

pågått sedan 1970-talet. Denna diskussion handlar om förhållandet mellan läroböcker och 

skönlitteratur. Användningen av dem, deras roll samt för- och nackdelar. Läroböckerna lyckas 

inte gestalta historien på ett intressant sätt. Den narrativa och berättande delen saknas i 

läroböckerna vilket leder till att läsaren saknar personer att identifiera sig med. Detta är en 

anledning som Ingemansson tror påverkar valet av att använda skönlitteratur i 

historieundervisningen, för att uppfylla en intressant och narrativ undervisning inom ämnet 

historia (Ingemansson 2007: 8). I licentiatavhandlingen beskrivs det att barn kan bygga upp 

sitt historiemedvetande genom skönlitteratur. Det krävs dock att skönlitteraturen kan skapa 

både intresse och ge historisk kunskap. Ingemansson skriver även att det finns 

påverkningsfaktorer kring skönlitteratur och läroböcker. Författarens syn på historien och 

författarens historiemedvetande kan påverka hur eleverna kommer uppleva läsningen. En 

annan påverkningsfaktor som kan påverka elevernas syn på historia är bland annat lärarna 

som undervisar. Deras syn och förståelse för historia kan förmedlas i undervisningen och på 

så sätt påverka elevernas syn på det förflutna (Ingemansson 2007: 9-10).  

 

Denna licentiatavhandling har ett syfte att undersöka barn som är i åldrarna tio till elva år som 

ska medverka i ett tematiskt arbete inom ämnet historia. I detta arbete har skönlitteraturen en 

central roll och används genom hela arbetet (Ingemansson 2007:11). Skönlitteraturen som 

valdes till detta arbete var Maj Bylocks bok Drakskeppet (1997). Tidsperioden som boken 

gestaltar är vikingatiden. Boken handlar i korta drag om en adelsflicka som blir bortrövad av 

vikingar och säljs som träl i Norden. I boken förekommer det många karaktärer som eleverna 

kan identifiera sig med. Boken visar även på ett historiskt perspektiv som läsaren får ta del 

utav. Upplägget av undervisningen och undersökningen som Ingemansson ska utföra 

innehåller läsning av boken, boksamtal, intervjuer och eleverna ska skriva egna texter kring 

vikingatiden. Detta arbete ska ligga till grund för att Ingemansson ska få svar på hur 

skönlitterär läsning påverkar elevernas historiemedvetande (Ingemansson 2007: 13-14). I 
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undersökningen gjordes en analys av elevernas historiemedvetande. Denna analys utgick ifrån 

tre stycken elever och deras historiemedvetande samt utveckling under arbetets gång. 

Ingemansson beskriver att det skett utveckling hos alla tre under processen. De tre eleverna 

har haft olika förförståelse och de har varit fokuserade på olika historiska saker i processen. 

Genom skönlitteraturen har alla tre eleverna utvecklat olika tankar kring förr och nu. De har 

bland annat upptäckt sociala skillnader och värderingsfrågor. Ett exempel är skillnaden på 

behandlingen mellan flickor och pojkar under vikingatiden som skönlitteraturen tar upp. 

Könsperspektivet är en faktor som en av eleverna berör upprepade gånger (Ingemansson 

2007: 95-96).  

 

Avslutningsvis i licentiatavhandlingen beskrivs läsningen av skönlitteraturens potential och 

didaktik. Där står det att läsning av skönlitteratur är viktigt för tolkningen av historien. 

Eleverna får nya insikter genom läsningen och tolkningen av texten. Ingemansson uttrycker 

även i texten att skönlitteratur är en stor kunskapskälla. Samtal kring skönlitteraturen kan ha 

stor betydelse eftersom en del elever har en bristande läsförståelseförmåga och då är det 

viktigt att samtala så att ingen elev missar viktig information. Författaren anser att eleverna 

fått många nya insikter genom läsningen av skönlitteratur. Läsningen har väckt intresse hos 

eleverna och fått igång ett visst tänkande hos dem. Det kan vara tankar kring till exempel 

jämförelse mellan dåtid och nutid vilket är positivt eftersom dessa tankar kan skapa kunskaper 

hos eleverna (Ingemansson 2007: 98).    

6.4 Film i historieundervisningen   
Norlander beskriver det nya utbudet av medier som finns tillgängliga och kan användas i 

klassrummet. I samband med detta framkommer det frågor kring dessa medier samt deras 

användning, till exempel hur lärare använder olika medier i undervisningen och hur medierna 

kombineras (Norlander 2016: 3). Film är ett av dessa medier som kan användas inom 

undervisningen. Ett antal lärare har beskrivit användningen av film i deras 

historieundervisning. De beskriver film som ett sätt att nå fram till eleverna, att elevers 

oförmåga att ta till sig text kan skapa problem vid kunskapsinhämtningen och att film kan 

göra att de tar till sig historiekunskaper utan att ta till sig text. Spelfilm kan illustrera och 

levandegöra historia och dess viktiga händelser. Den kan vara bra gjord och ha verkliga 

miljöbeskrivningar vilket gör att det blir enklare att sätta sig in i ett historiskt sammanhang. 

Spelfilmerna kan vara väldigt verklighetstrogna och stötta elever till att förstå olika historiska 

fenomen. Alla spelfilmer har dock inte den egenskapen att gestalta verkligheten utan har ett 

fokus kring att skapa en film som drar till sig publik. Därför är det viktigt att ha ett syfte samt 

mål med filmen. Lärarna tycker det är viktigt att sätta in filmen i ett historiskt sammanhang. 

Filmen kan ha kvaliteter som läroboken saknar men det bästa enligt lärarna är att kombinera 

film och lärobok. På så sätt får eleverna en variation och kunskaper ifrån båda medierna 

(Norlander 2016: 83-86).  

 

Hultkrantz har skrivit licentiatavhandlingen Playtime! En studie av lärares syn på film som 

pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. I inledningen beskrivs det att lärare 

använder film i historieundervisningen, det intressanta är hur film används och varför. 

Anledningen till att denna undersökning utförs är för att ta reda på hur och varför film 



 
18 

används i historieundervisningen. Detta sker genom åtta lärare som får beskriva sina 

erfarenheter av film i historieundervisningen. I bakgrunden för denna undersökning framställs 

film som ett didaktiskt verktyg och historieförmedlare (Hultkrantz 2014:1-3). Genom 

undersökningen utfördes en analys där lärares tankar om film i undervisningen skulle 

undersökas. Pedagogiska och didaktiska strategier vid användningen av film synliggjordes 

genom analysen. Det är två perspektiv som granskas, historieförståelsen som filmen förväntas 

förmedla och hur lärarna säger att de bearbetar filmens innehåll (Hultkrantz 2014: 14).  

 

Det som framkom i undersökningen var att lärarna använde både spelfilm och 

dokumentärfilm i sin historieundervisning. Film används främst för att förmedla, skapa en 

förståelse, illustrera, reflektera, analysera, förstärka det förflutna, skapa en variation i 

undervisningen samt ge eleverna möjligheten att sätta sig in i historien och förstå hur det var 

att leva i olika tidsepoker. Lärarna som intervjuades är överens om att det är viktigt att filmen 

passar in i en kontext. Det bör vara möjligt att koppla arbetet och uppgifter till filmen. 

Eleverna kan arbeta med frågor, diskutera i grupper kring aktörers situationer och levnadssätt. 

En av lärarna som intervjuades hade ett exempel där Emil i Lönneberga hade använts som 

film i historieundervisningen. Frågeställningen till filmen och det eleverna skulle titta efter 

var bland annat vad de hade för status i samhället och vad det fanns för befolkningsgrupper i 

filmen. Detta kan vara ett sätt att använda film, genom att uppmärksamma eleverna innan att 

titta efter specifika saker. Filmer kan användas på olika sätt i undervisningen, de kan vara en 

introduktion eller genomgång av ett område men den kan även vara en slags fördjupning. Vid 

intervjun av en av lärarna belystes det att läraren upptäckt att eleverna lärt sig mer. Det man 

kunde se var att provresultaten och inlämningarna såg bättre ut efter användningen av film. 

Vid undersökning framgick det även att det fanns svårigheter vid användningen av film. Det 

kunde bland annat handla om att få eleverna att förstå att filmen är en del utav 

undervisningen. De antar ofta att film är ett slags avbrott från undervisningen. En av lärarna 

ansåg att det var svårt att använda film i de yngre åldrarna. Det blev ofta stökigt och det 

krävdes en hel del planering för att få det att fungera (Hultkrantz 2014: 42-70). Det finns fem 

syften vid användningen av film i historieundervisningen, de är faktaförmedling, 

intresseväckning, källkritik, ge flera perspektiv, skapa diskussioner om empati och moral 

(Hultkrantz 2014: 72). Film skapar även en variation i undervisningen som kan skapa mer 

intresse och engagemang. Filmmediet kan ses som en lättsam form av lärobok. Eleverna kan 

ha lättare att skapa förståelse utifrån en film (Hultkrantz 2014: 76). Filmen kan framstå som 

mer levande och tilltalande för eleverna, vilket gör att det blir enklare att förstå (Hultkrantz 

2014: 89). Det som dock är viktigt vid användningen av film är att det finns ett syfte och 

anledning att använda den. Blir kopplingen mellan arbetet i historieundervisningen och filmen 

tydlig, uppstår det inte tankar om att filmen är ett slags avbrott i undervisningen (Hultkrantz 

2014: 85). 

 

Deldén har också skrivit en licentiatavhandling kring film Historien som fiktion. Denna 

licentiatavhandling belyser främst erfarenheter av spelfilm hos elever. Den handlar om hur 

elever förstår och tolkar innehållet i undervisningen genom spelfilm. Det som synliggörs är att 

elever både efterfrågar och uppskattar spelfilm. De anser att det är lätt att relatera till och 

berättarspråket gör att de skapar en förståelse. Undersökningar kring detta har skett bland 
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annat i USA och i Sverige. Dessa visar att intresset av att använda film som 

historieförmedlare är högt (Deldén 2014: 1-2). Denna studie som Deldén driver handlar om 

elevperspektiv, elevernas erfarenheter, betydelsen för förståelsen och lärandet inom ämnet 

historia (Deldén 2014: 6). Syftet med studien är att förstå eleverna i samband med spelfilm. 

Tolkning och förståelse är två centrala begrepp i licentiatavhandlingen (Deldén 2014: 10). 

Spelfilm lockar eleverna till inlevelse och påverkar eleverna genom filmens karaktär (Deldén 

2014: 20). Eleverna som ingår i studien blev intervjuade. I intervjuerna framgår det att genom 

spelfilm får de olika upplevelser, tankar och känslor (Deldén 2014: 50-51). Eleverna 

förmedlar att spelfilm ses som positivt och intressant i historieundervisningen. De får en 

tydligare bild av historien och följer bättre med. Spelfilmen kan vara lärorik och enklare att 

förstå än en lärobok. Ibland kan det vara svårt att veta om filmen är exakt och trovärdig, då 

kan det vara så att eleverna börjat tänka kring säkra källor och det är ett av syftena inom 

historieundervisningen (Deldén 2014: 68-70). 

 

I Dahls licentiatavhandling Folkmord som film görs en receptionsstudie kring film i 

historieundervisningen. Denna receptionsstudie syftar till att en grupp gymnasieelever möter 

filmen Hotel Rwanda och därefter ger uttryck för mötet med filmen. Studien sätter fokus på 

den meningsskapande processen utifrån användningen av filmen. Genom denna process 

beskrivs och undersöks även elevernas historiemedvetande med filmen som utgångspunkt 

(Dahl 2013: 17). Receptionsstudien handlar om att publiken är i centrum och att se till 

mottagarens meningsskapande utifrån filmen (Dahl 2013: 53). Dahl belyser ett dilemma som 

diskuterats under en lång tid kring användningen av filmer i historieundervisningen. Detta 

dilemma handlar om filmen som används i undervisningen, om den visar på sann historia eller 

om syftet är att attrahera publik. Det som framgår är att filmerna påverkas av samtiden, att 

filmerna kan skildra sin egen samtid trots att tanken är att den ska förmedla det förflutna. Film 

har resurser och förmågor att förmedla historia och lärare har genom tiderna fått allt mer 

tillgång till film i klassrummet. Dock har det diskuterats redan vid 1900-talets början om film 

är ett potentiellt undervisningsverktyg eller om den hotar samhällets moral och samhällsliv 

(Dahl 2013: 49-52). I denna studie har eleverna fått sett en specifik film som är kopplad till ett 

ämne inom historieundervisningen. Utifrån denna studie får eleverna uttrycka sig genom 

enkäter med utgångspunkt kring deras meningsskapande och filmen de sett. Genom en analys 

som författaren gör utifrån dessa svar från eleverna påträffas det att filmen har en stark 

ställning. Filmen skapar upplevelser där händelser och platser synliggörs som inte når ut i 

vardagen. Den stimulerar och bygger emotionella reflektioner kring händelserna. Filmen 

berör och skapar tankar kring existentiella frågor (Dahl 2013: 138-139).  

6.5 Sammanfattning  
Utifrån all litteratur som använts i resultatet kan man se att det gemensamma som författarna 

vill förmedla är vad historieundervisningen behöver och vad som krävs för att utveckla den. 

Historieundervisningen behöver skapa intresse, förståelse och historiskt tänkande. Det behövs 

variation i historieundervisningen och bland medierna. Det finns olika medier, med olika 

funktioner som påverkar historieförmedlingen och elevers meningsskapande inom 

historieundervisningen. Skönlitteratur och film som är de centrala medierna i denna 

undersökning ses som historieförmedlare. Genom tidigare forskning framgår det att 



 
20 

skönlitteratur och film bland annat levandegör, gestaltar, illustrerar och fungerar som 

kunskapsinhämtning av historia. De kan användas genom olika sätt och med olika strategier i 

klassrummet. Utifrån den tidigare forskningen kan man se många positiva sidor av medierna, 

men även en del problem som lärare stöter på vid användningen av skönlitteratur och film. 

Nackdelar som framkom vid användningen av dessa medier är bland annat tidsbristen. Det 

gällde både vid läsning av skönlitteratur och arbetet kring film. Eftersom lärarna har upptäckt 

att läsförmågan blivit sämre hos eleverna blir det även en nackdel. Det blir svårt för eleverna 

att fokusera på förståelsen av historia när läsförmågan brister. Vid användningen av film 

upptäcktes det att lärarna känner sig ensamma vid planeringen och arbetet och de anser att de 

har för lite kunskaper kring användningen av film i historieundervisningen. Resultatet visade 

även att diskussioner kring film uppstått, om film är ett potentiellt undervisningsverktyg eller 

om den hotar moralen i samhället. Denna diskussion har medfört reflektioner kring om filmen 

påverkar eleverna och deras tankar kring historia på ett sätt som inte stämmer överens med 

samhällets etik och moral.  

7. Diskussion 
Litteraturstudiens syfte samt frågeställning diskuteras i denna del. Detta diskuteras i relation 

till litteraturen som togs upp i bakgrunden och även all den tidigare forskningen som 

redogjorts i resultatet. Syftet med litteraturstudien är att ta reda på vad tidigare forskning 

säger om skönlitteratur och film i historieundervisningen. Frågeställningen består av två 

frågor som handlar om skönlitteratur och film i historieundervisningen.  

 Vilka för- och nackdelar finns det med att använda skönlitteratur och film i 

historieundervisningen enligt tidigare forskning? 

 Vad säger tidigare forskning om hur skönlitteratur och film påverkar elevernas 

historiemedvetande samt historieförståelse? 

7.1 En varierad undervisning som förmedlar historia 
I litteraturstudien har det framkommit att undervisningsmetoder och arbetssätt bör varieras i 

undervisningen. Både i Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 och i 

artikeln Vilka undervisningsmetoder lämpar sig bäst för de olika So-ämnena? belyses 

variation i undervisningen. Undervisningen behöver varieras för att den ska passa alla 

individer. Alla elever lär sig bäst genom olika sätt och metoder, därför är det viktigt att variera 

undervisningen så att alla eleverna får möjligheten att ta till sig kunskaper (Gustafsson 2016). 

Den tidigare forskningen tar också upp variation som en viktig beståndsdel i undervisningen. I 

Nygrens licentiatavhandling ges det exempel på att användningen av böcker och film är en 

form av variation (Nygren 2009: 71). Det som synliggörs är att det finns en mängd olika sätt 

att variera undervisningen. I läroplanen för historia står det även att undervisningen ska 

stimulera elevernas nyfikenhet och att de ska utvecklas genom olika källmaterial (Skolverket 

2011:172). Hansson tar i sin avhandling upp vikten av intresse i historieundervisningen. 

Intresse och lärande hänger samman. Både lärare och elever har en varierad inställning till 

historia och det är intresset som påverkar inställningen (Hansson 2010: 1-3). Personligen 

tycker jag att man kan se viktiga komponenter i dessa texter, licentiatavhandlingar och 

avhandlingar. En varierad undervisning, intresse och nyfikenhet är viktiga delar för att 
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historieundervisningen ska bli lyckad. Om dessa viktiga delar saknas i en undervisning blir 

den då misslyckad och vad kommer det att leda till? Detta visar på lärares viktiga roll och 

viktiga val. De didaktiska valen som lärare gör är viktiga för elevernas lärande. Medier som 

skönlitteratur och film har enligt forskningen potential att kunna frambringa dessa delar som 

variation, intresse och nyfikenhet. De kräver dock att lärare gör de didaktiska valen med syfte 

till målen som eleverna ska uppnå genom medierna. Det må vara en självklarhet att 

undervisningen ska innehålla dessa viktiga delar och komponenter men det finns mycket runt 

omkring som påverkar denna självklarhet och hur de utförs i klassrummet.  

7.2 Skönlitteratur och films bidragande effekter 
Skönlitteratur och film beskrivs i resultatet som två medier som har potential att bidra till 

historiska kunskaper. De kan både bidra till faktaförmedling och intresseskapande. Medierna 

kan även skapa fördjupade kunskaper hos eleverna (Skolverket 2013: 79-80). Utifrån 

resultatet kan man se att lärare använder och arbetar på olika sätt med dessa medier. 

Norlander påstår att det finns en mängd olika undervisningsmaterial i skönlitteratur och film 

som kan användas i historieundervisningen. Dessa medier har fokus på aktörer, de levandegör 

och skapar intresse i historieundervisningen (Norlander 2016: 81-86).  

 

Skönlitteratur kan frambringa förståelse och inlevelse av det förflutna (Norlander 2016: 81-

82). Den kan även skapa ett intresse hos eleverna (Ingemansson 2007:8). Skönlitteratur kan 

ses som en kunskapskälla där eleverna kan finna kunskaper och ta till sig dem. De får 

möjligheten att tolka historien genom skönlitteraturen. Genom texten kan de tolka olika 

tidsepoker eller aktörer utifrån den information skönlitteraturen ger. Eleverna får nya insikter 

inom historien och skönlitteraturen lämnar även intryck som kan skapa ett jämförande tänk 

hos eleverna, det kan handla om att jämföra dåtiden med nutiden (Ingemansson 2007: 98). 

Film kan bidra till kunskapsinhämtning inom historia. Mediet har en förmåga att illustrera och 

levandegöra historien på ett sätt som eleverna förstår. Film kan visa sig vara väldigt 

verklighetstrogen, den kan åskådliggöra till exempel miljöer som gör att elevernas förståelse 

utvecklas (Norlander 2016: 83-86). Lärarna kan se film som ett didaktiskt verktyg som kan 

användas för att förmedla historia (Hultkrantz 2014:3).  

7.3 Arbetssätten som används i klassrummet 
Det man kan se utifrån resultatet är att skönlitteratur och film både kan skapa och utveckla 

historiemedvetande och historieförståelse. Som resultatet visar finns det mycket som bidrar 

positivt till eleverna och historieundervisningen. Trots alla dessa fördelar så ser 

undervisningen ut på ett annat sätt i klassrummet. Den tidigare forskningen beskriver att de 

vanligaste arbetssätten i den europeiska undervisningen består utav att lyssna på läraren och 

studera läroboken. En katederundervisning där läraren föreläser om ett historiskt område för 

eleverna och därefter får de studera läroboken (Hansson 2010:21). Detta är ett dilemma som 

är värt att diskutera. Per- Arne Karlsson hävdar bland annat att historieundervisningen kretsar 

kring meningslöst faktamemorering. Både lärare och elever vet att denna datamemorering inte 

är viktig, utan de ser det som ytlig fakta för att få godkänt och klara målen (Karlsson 2014: 

10-11).  
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Det framkommer även i resultatet att läroboken har en stor roll i historieundervisningen. Den 

både styr och dominerar undervisningen i stora drag. Eleverna samlar fakta ifrån den och 

därefter reproducerar det genom prov eller uppgifter (Karlsson 2014: 44-45). Skapar eleverna 

någon form av förståelse genom detta arbetssätt? Hur ska eleverna utveckla sitt 

historiemedvetande och sin historieförståelse utifrån lärobok och datamemorering? En tanke 

är att läroboken skapar en viss försäkran om att eleverna får den kunskapen de behöver för att 

uppnå målen för ämnet. En annan anledning är att lärare känner sig bekväma med läroboken, 

de vet hur de ska använda den. Användningen av dessa medier kan vara obekant och gör att 

lärarna känner sig osäkra (Norlander 2016: 7). Lärarna kanske inte har fått kunskaper inom 

dem. Både läroplanen och forskningen påstår att den varierade undervisningen är den bästa 

och att läroboken bör kombineras med andra medier. Hur kommer det sig då att den 

vanligaste undervisningen inte är varierad eller kombinerad av olika medier? Undervisningen 

kan givetvis se olika ut på olika skolor, men det finns en anledning till att forskningen tar upp 

detta. 

 

Både skönlitteraturen och filmen visar många positiva sidor i forskningen och kan användas i 

kombination med läroboken. Vad är det då som gör att lärarna ändå använder 

katederundervisningen där läroboken styr innehållet? Kan det vara så att lärarna behöver få 

kunskaper inom de olika medierna och deras användning? Om de skulle få den kunskapen 

kanske de skulle känna sig trygga vid användningen och detta skulle kunna utveckla 

historieundervisningen i många klassrum. Frågan är hur detta ska läras ut och om lärarna är 

intresserad av att få dessa kunskaper. Det är mycket som spelar in i detta dilemma och lärarna 

ser sin undervisning på olika sätt. En del kanske är nöjda över att läroboken styr och andra 

kanske vill lära sig mer kring användningen av skönlitteratur och film för att få in det i sin 

historieundervisning. Vid en forskning framkom det att lärare har för lite kunskaper om film i 

historieundervisningen och att de saknar viktiga insikter kring användningen av det. De 

beskriver att det saknas både i lärarutbildningen och i fortbildningar via arbetsplatsen 

(Hultkrantz 2014:86). Detta är väldigt angeläget både för användning av skönlitteratur och 

film. Får lärarna detta med sig redan i sin utbildning kanske det används mer och utvecklar 

undervisningen. Personligen tror jag att både elever och lärare behöver en varierad 

historieundervisning som är skapar inlevelse och intresse. Det finns didaktiska verktyg som 

skönlitteratur och film så varför inte använda det för att förmedla historia? Forskningen påstår 

att undervisningen ska varieras och att medierna kan ha positiv inverkan på elevernas 

utveckling inom ämnet historia ändå visar det sig att lärarna behöver mer kunskaper kring 

medierna. Varför är det brist på kunskaper om medierna inom lärarutbildningen och 

fortbildning? Kan det skapas möjligheter för lärare att ta till sig dessa kunskaper eller sker det 

på bekostnad av någon annan kunskap? Eftersom både styrdokumenten och forskningen 

hävdar att det är av stor vikt att undervisningen skapar variation, intresse och nyfikenhet, bör 

det inte prioriteras?  

7.4 Skönlitteraturen och filmens didaktiska utmaningar i historieundervisningen 
Forskningen framförde många fördelar som kan påverka historieundervisningen genom 

skönlitteratur och film men det finns en del nackdelar, problem och dilemman som lärare 

möter vid användningen. Tidsbrist är ett av problemen som lärarna är överens om. Det 
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uppkommer frekvent vid undervisningen. Vid användningen av skönlitteratur handlar det ofta 

om tid för läsning. När ska läraren tillsätta tid för läsningen när undervisningstiden inte räcker 

till? För att lyckas skapa en djupare förståelse för det lästa behövs tid (Norlander 2016: 81-

82). Tidsbristen finns även vid användningen av film. Dels handlar det om att hitta tid för att 

se filmen men även för- och efterarbete behöver tid. När lärarna planerar sina historielektioner 

uppstår det också att tiden inte räcker till (Norlander 2016: 81-82). Tidsbrister är någonting 

som finns i lärarnas vardag och är ett välkänt problem. Vid användningen av skönlitteratur 

finns det två nackdelar till. Den ena är att lärarna upptäckt att många elever har en bristande 

läsförmåga. Detta kan bli svårt när eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande och sin 

historieförståelse. All fokus hamnar då på att läsa, inte på att förstå och få inlevelse utav 

boken (Norlander 2016: 81-82). Den andra nackdelen vid användning av skönlitteratur är att 

skönlitteraturen kan påverka elevernas syn på historien genom ett icke tillförlitligt sätt. Det 

beror på vilken typ av syn författaren förmedlar, om det är långt ifrån verkligheten och den 

sanna historien så blir det en nackdel. Därför är det viktigt att man kollar upp skönlitteraturen 

innan användningen.  

 

Detta behöver inte alltid vara en nackdel utan kan även ses som en fördel eftersom vi vill att 

historieundervisningen ska påverka eleverna men vid detta fall genom ett tillförlitligt sätt som 

gör att de skapar historiska kunskaper, utvecklar deras historiemedvetande och 

historieförståelse (Ingemansson 2007: 9-10). Det lärarna behöver fundera kring vid 

användningen av skönlitteratur är hur historiska kunskaper ska förmedlas och även hur 

eleverna ska nå fram till dessa kunskaper. Om eleverna har en bristande läsförmåga behöver 

lärarna skapa möjligheter för dem att ta till sig kunskapen ändå. Hur kan de skapa dessa 

möjligheter? Det kan handla mycket om att anpassa undervisningen och innehållet, men kan 

lärarna lösa det på ett enkelt sätt? För att lärarna ska kunna skapa möjligheter och anpassa 

undervisningen krävs det kanske tid för både planeringen och utförande. Tidsbristen var ett av 

problemen som forskarna tog upp och är ett känt problem i dagens skola. På så sätt kan det 

finnas svårigheter att lösa detta.  

 

Lärarna som använder film vid historieundervisningen påstår att de känner sig ensamma vid 

planeringen. Som lärare skulle man behöva diskutera användningen tillsammans med 

kollegor. Samtal kring planering kan utveckla historieundervisningen. Elevernas syn på 

filmen i undervisningen spelar också stor roll för lärandet. I forskningen visas det att eleverna 

ser film som ett avbrott i undervisningen (Hultkrantz 2014: 46). Därför är det viktigt med 

både skönlitteratur och film att det finns ett tydligt syfte. Som lärare bör man kunna motivera 

mediets användning i undervisningen. Eleverna behöver förstå varför mediet används för att 

de ska utveckla sitt historiemedvetande och sin historieförståelse.  

 

En annan didaktiskt utmaning kring film som framkommer är hur film kan påverka elevernas 

historiesyn? Vid en intervju ställs frågan och en lärare svarar att de amerikanska filmerna ökar 

i samhället, dessa filmer för med sig ideal och beskrivningar av historien genom amerikansk 

synvinkel. (Hultkrantz 2014: 95-99). Spelfilmen framför egna moraliska hållningar, normer 

och värderingar som eleverna skapar sig en förståelse för. Det kan framkomma dilemman där 

filmens sätt att påverka elevernas historiesyn kolliderar med historieämnets uppdrag och 
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innehåll. Därför är det viktigt att lärarna tänker kring betydelsen av elevernas upplevelser och 

meningsskapande utifrån filmen som används i historieundervisningen (Deldén 2014: 124). 

Det framgår även att elever känner sig osäkra på filmens innehåll. Vid en intervju berättar en 

elev att filmer kan vara påhittade och att man inte kan vara säker på att filmen ger en 

fullständig bild av det förflutna (Deldén 2014:118). Detta är som sagt ett återkommande 

dilemma som diskuterats under en lång tid. Visar filmerna sanningsenlig historia? Är film ett 

potentiellt undervisningsverktyg eller hotar film moralen och samhällslivet? (Dahl 2013: 49-

52). Eftersom film bygger emotionella reflektioner hos eleverna så skapas det på något sätt 

tankar hos dem (Dahl 2013: 138-139). Vad kan dessa tankar utveckla? Kan det bidra till 

bilder som är helt emot den etik och moral som skolan ska lära ut? Samtidigt vill vi ge 

eleverna en fullständig bild av det förflutna. Ger de amerikanska filmerna den bilden eller är 

de inriktade på att få många åskådare till filmen? Vill vi undervisa eleverna genom film som 

är gjord för att attrahera åskådare? Har filmskaparna samma värderingar och moral som 

lärarna ska undervisa kring? Vad lär sig eleverna för historia genom filmen? Tankarna kring 

kombination av medier som forskningen tar upp borde fungera för att lösa dessa frågor. Om 

lärare väljer att kombinera film med läroboken kan eleverna få möjligheten att jämföra båda 

mediernas historiesyn (Norlander 2016: 83-86). På så sätt kan eleverna kanske skapa en 

förståelse för historien samt för vad som är sant eller påhittat i filmen. Detta kan ge övning för 

källkritik vilket eleverna ska få ta del utav vid historieundervisningen. Frågan kvarstår dock 

om vi ska använda filmer som är gjorda för att locka till sig åskådare i historieundervisningen 

trots att det kan ske i kombination med andra medier? Detta visar att det är viktigt att fundera 

kring filmen som ska användas i historieundervisningen. Det är viktigt att tänka kring vilken 

etik, moral och vilka värderingar filmen presenterar samt hur de presenteras. Hur eleverna ska 

arbeta med filmen för att få historiska kunskaper samt en förståelse för historia. Dessa 

didaktiska utmaningar behöver lärarna vara medvetna om för att historieundervisningen ska 

bli lyckad. Dock finns det nackdelar som är svåra att lösa till exempel tidsbrister. Det är svårt 

att skapa mer tid åt lärarna, men kanske prioriteringar kan göras? Lärare har som sagt mycket 

att göra och tänka på, men eftersom forskningen påstår att det finns positiva effekter genom 

användning av dessa medier bör det inte då prioriteras? Eller väger dessa nackdelar upp, 

vilket leder till att lärare prioriterar annat. Genom att vara medveten om dessa nackdelar tror 

jag att lärarna kan förebygga dem i viss mån.  

7.5 Sammanfattning 

Den tidigare gjorda forskningen verkar vara överens om att en kombination av medier har 

potential att skapa intresse, variation, förståelse och bygga historiska kunskaper. Dock finns 

det dilemman vid användningen av medier som skönlitteratur och film. Vad förmedlar dessa 

medier och vad vill vi att de ska förmedla? Detta är en viktig och avgörande fråga som 

påverkar elevernas förståelse för historia och historiemedvetande. Det är även viktigt att veta 

vad som krävs för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper från dessa medier. Till exempel 

om elever har bristande läsförmåga, hur skapar vi förutsättningar för dem att utveckla 

förståelse för historia? Skönlitteratur och film kan skapa många positiva upplevelser inom 

ämnet historia men samtidigt finns det många frågor som bör besvaras, tankar och syfte för att 

nå målen med användningen.  
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7.6 Metoddiskussion  
Metoden som använts vid denna studie är systematisk litteraturstudie. En sådan studie sker 

systematiskt i sökandet efter litteratur inom det valda ämnesområdet och att det tydligt 

redovisas. I studien ska relevant litteratur sökas upp, granskas och sammanställas (Eriksson 

Barajas 2013: 26-31). Som det beskrivs i metoddelen i denna studie så var tanken att jag 

skulle fördjupa mig i mitt syfte och samt frågeställningar genom en systematisk 

litteraturstudie. Genom urval och databassökningar har tidigare forskning valts ut inför 

undersökningen. Denna process beskrivs tydligt genom beskrivning av tillvägagångssätt och 

tabeller i studien. Eriksson Barajas redogör för att systematisk litteraturstudie bör syfta till att 

undersöka tidigare forskning och empiriska studier som gjorts (Eriksson Barajas 2013: 31). 

Därför har jag valt att fokusera på att välja relevant litteratur där tidigare forskning redovisats 

och använda den litteraturen för att besvara frågeställningen. Alla etiska aspekter, 

tillvägagångssätt och strategier redogörs under litteraturstudiens gång.  

 

Genom metoden upptäcktes många relevanta forskningar, vilket var syftet. Dock upptäcktes 

det under studiens gång att en del relevant forskning inte gick att få tag på. Detta berodde 

mycket på att den forskningen inte fanns tillgänglig som fulltext vid sökningarna. Dessa 

forskningar hade förmodligen gått att få tag på genom större städers bibliotek men på grund 

av tidsbristen valdes alternativet bort. En annan tanke som uppkom under studiens gång var 

att skönlitteratur och film borde funnits med som sökord eftersom det är de två centrala 

begrepp i undersökningen. Dessa valdes bort på grund av att sökresultat var lågt och inte 

relevanta för undersökningen. Genom de valda sökorden fanns både skönlitteratur och film 

med i sökresultatet på ett relevant och betydelsefullt sätt inom området för 

historieundervisning. Det som också kan ha påverkat resultatet är valet av avgränsningar. 

Dessa avgränsningar som gjordes vid undersökningen ansågs vara nödvändiga för att hitta 

relevant forskning. Det finns en risk att relevant forskning kan ha missats på grund av valet av 

sökord och avgränsningar.  

 

Larsen beskriver att det är viktigt att välja ut variabler inför en undersökning. De två 

viktigaste är validitet och reliabilitet. Dessa variabler har stor betydelse för undersökningens 

trovärdighet. Validitet beskrivs som giltighet och relevans. Det är viktigt att samla in data som 

är relevant för undersökningen och frågeställningen för att studien ska visa validitet (Larsen 

2009: 40-41). Detta visas i studien genom att sökstrategierna och sökresultaten tydligt 

redovisas samt att relevant litteratur väljs ut genom sökningen. Den relevanta litteraturen 

redogörs och granskas genom resultatet. Frågeställningen får svar genom litteraturen vilket 

gör att undersökningen blir både giltigt och relevant. Reliabilitet beskrivs som pålitlighet och 

precision. Information preciseras under bearbetningen av studien. Undersökningen behöver 

visa att den är tillförlitlig (Larsen 2009: 41-42). Detta visas i undersökningen genom att 

beskriva metoden så att man kan följa den. Valen ska redovisas noggrant, de ska definieras 

och avgränsningarna ska synliggöras. Undersökningen visar även sin tillförlitlighet genom 

tidigare forskning, där man anger i resultatet vart informationen kommer ifrån.  
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8. Slutord och förslag på fortsatt forskning 
Både Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 och forskarna påpekar 

att variation i undervisningen är viktigt. Olika undervisningsmetoder ska användas för att 

utveckla elevernas kunskaper inom ämnet historia. Utifrån forskningen kan man både se och 

upptäcka lärobokens centrala roll inom historieundervisningen. Lärare kan välja att luta sig 

mot läroboken och förmedla historiska kunskaper genom den. Försäkran om att den uppfyller 

och förmedlar kunskaper som eleverna behöver för att uppfylla målen styr förmodligen detta 

val. Det man kan se är hur viktiga de didaktiska valen som lärare utför är. De didaktiska valen 

styr undervisningen, metoderna, elevernas nyfikenhet och intresse. Det är detta lärare behöver 

få upp ögonen för, vikten av deras didaktiska val och vad de leder till. Intresset är en viktig 

del vid kunskapsinhämtningen. För att påverka intresset hos eleverna behövs olika metoder 

samt strategier användas för att lära ut historia. Det är även viktigt att eleverna får känna sig 

delaktiga i undervisningen. Delaktigheten kan påverka inställningen till 

historieundervisningen förhoppningsvis på ett positivt sätt.  

 

Skönlitteratur är ett av dessa medier som kan användas för att skapa variation, intresse, 

nyfikenhet och kunskaper inom historieundervisningen. Både elever och lärare behöver förstå 

att det inte endast handlar om att läsa skönlitteratur. Det kan frambringa förståelse för det 

förflutna och dess verkan. Skönlitteratur kan skapa intresse och ge en narrativ bild av 

historien. Genom den narrativa bilden kan eleverna sätta sig in i historien. Detta kan skapa 

och bygga elevernas historiemedvetande. Forskningen förmedlar att det finns en mängd olika 

sätt att arbeta med skönlitteratur. Som lärare bör man fundera vid planeringen vad den valda 

skönlitteraturen ska förmedla och vad man vill uppnå genom den. Film är som sagt det andra 

mediet som undersöks i denna studie. Den kan också skapa variation och intresse i 

undervisningen. Eleverna kan ta till sig film och dess budskap enklare än ifrån en text. Film 

kan illustrera, förstärka och förmedla kunskaper inom historien. Den kan även skapa en 

djupare förståelse. Forskningen kring film i undervisningen ger exempel och visar på att det 

finns många olika sätt att arbeta med film i historieundervisningen. Även vid film är det 

viktigt att det finns ett syfte med den i undervisningen.  

 

I denna undersökning belyses dessa medier för att kunskaper kring dem behövs. Precis som 

det nämnts tidigare är det viktigt med variation i undervisningen. Trots att det står både i 

läroplanen och forskningen så används läroboken effektivt. Vilket kan leda till att 

undervisningen saknar variation som i sin tur leder till att eleverna kommer att sakna intresse 

och nyfikenhet för ämnet. Därför tror jag personligen att det behövs mer kunskaper kring 

dessa medier och dess användning inom historieundervisningen samt att lärare förstår vikten 

av de didaktiska valen. Om lärare samt elever får kunskaper inom skönlitteratur och film så 

kommer de förmodligen känna sig tryggare vid användningen. Precis som forskarna 

förmedlar så är kombinationen av olika medier det bästa. Att finna ett syfte och använda olika 

medier för att förmedla historiska kunskaper kan påverka elevernas historiemedvetande och 

historieförståelse.  

 

Tankar kring förslag på fortsatt forskning kretsar kring undervisningsmetoder och medier som 

kan användas vid historieundervisning. Artikeln Vilka undervisningsmetoder lämpar sig bäst 
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för de olika So-ämnena? visar på att forskningen inte kommit så långt med just denna fråga. 

Detta är intressant och gör att frågor uppkommer. Varför har inte forskningen kommit längre 

med denna fråga? Enligt artikeln finns det problem vid denna typ av forskning. Det kan bero 

på olika faktorer som so- ämnenas bedömningsgrunder och mål (Gustafsson 2016). Detta gör 

det intressant att undersöka specifika undervisningsmetoder som skönlitteratur och film inom 

ett specifikt ämne som historia. Ta reda på hur dessa medier kan utveckla elevernas 

historiemedvetande och historieförståelse genom en empirisk undersökning. Denna empiriska 

undersökning skulle kunna innehålla intervjuer och observationer. Därför är förslaget på 

fortsatt forskning att undersöka dessa medier som pedagogiska hjälpmedel inom 

historieundervisningen. Hur lärare och elever kan arbeta med skönlitteratur och film för att 

skapa en djupare förståelse för ämnet historia.
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