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Abstract:  

Studien syftar till att undersöka skönlitteratur i historieundervisningen. Detta har undersökts 

genom empiriskt material som är framtaget genom kvalitativa intervjuer med lärare som 

undervisar i årkurserna 4-6. Genom dessa intervjuer har det undersökts vad lärare har för 

tankar om skönlitteratur som läromedel i historieundervisningen. Det har även undersökts om 

lärare anser att skönlitteratur har potential till att utveckla historiemedvetandet hos eleverna 

och i så fall hur det kan utveckla detta. Studien omfattar både för- och nackdelar med 

skönlitteratur som läromedel i ämnet historia. Fem stycken lärare har intervjuats, resultatet har 

transkriberats och sammanställts. Därefter har en analys gjorts utifrån studiens resultat, 

tidigare gjord forskning inom ämnet och utifrån historiedidaktisk teori. Resultatet av studien 

visar att skönlitteratur används i klassrummen, dock på olika sätt. Intervjuerna har visat att det 

finns en mängd olika sätt att arbeta och bearbeta skönlitteratur. Studien har synliggjort vikten 

av bearbetningen av skönlitteraturen samt hur historia bör läras ut genom skönlitteratur.  
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1. Inledning 
Vid Högskolan Dalarnas grundlärarprogram utförs det två examensarbeten. Det första 

examensarbetet genomförde jag vårterminen 2017, det var en systematisk litteraturstudie. Den 

syftade till att undersöka vad tidigare forskning synliggjorde kring användningen av 

skönlitteratur och film i historieundervisningen. Litteraturstudien lyfte fram hur dessa medier 

kan påverka elevernas historiemedvetande och historieförståelse. Intresset för detta ämne 

började vid min verksamhetsförlagda utbildning där det upptäcktes hur de använde olika typer 

av medier och läromedel för att förmedla kunskaper till eleverna i de olika ämnena. Det som 

observerades var diskussioner efter användningen som lärare och elever hade. Dessa 

diskussioner ledde till djupa funderingar och tankar. Diskussionerna synliggjorde kunskaper 

som eleverna tagit till sig efter användningen av medierna. Här väcktes det tankar hos mig 

som blivande lärare, hur ska jag utveckla elevernas historiemedvetande samt deras förståelse 

för historia? Det finns olika verktyg, redskap och medier som kan gestalta historia på sätt som 

eleverna kan ta till sig. Dessa kan användas på olika sätt och i olika sammanhang i 

undervisningen. Detta skapade ett intresse hos mig och personligen tycker jag att det är 

intressant att undersöka hur lärare använder olika medier i undervisningen. Inför detta 

examensarbete har jag valt att avgränsa mig och därför valt ut att undersöka endast 

skönlitteratur i historieundervisningen.  

 

Skönlitteratur är en arbetsform som jag själv arbetat väldigt lite med under min egen skoltid 

och användningen av skönlitteratur har varierat under min verksamhetsförlagda utbildning. 

Det som framkommer väldigt frekvent i undervisningen är läroboken vilket har upptäckts 

genom observationer under den verksamhetsförlagda utbildningen. Hur kan det komma sig att 

läroboken används så frekvent? Det som observerats är att läroboken används genom att 

eleverna läser om ett område i ämnet historia, sedan svarar de på frågor och oftast avslutas 

området med ett prov. Får de historiska kunskaper genom detta och framförallt utvecklar de 

sitt historiemedvetande och sin förståelse för historia?  

 

Många gånger diskuteras det om att undervisningen ska vara varierad och att eleverna ska få 

arbeta med olika arbetsformer för att ta åt sig kunskap samt att de ska få använda olika 

kunskapskällor. Den systematiska litteraturstudien som genomfördes vårterminen 2017 

presenterade en mängd positiva tankar kring användningen av skönlitteratur som 

kunskapskälla i ämnet historia. Bland annat visade det sig att skönlitteratur kunde inbjuda till 

förståelse, gestalta historiska kunskaper och skapa intresse samt nyfikenhet hos eleverna. 

Undersökningen visade även en del nackdelar som den tidigare forskningen synliggjorde till 

exempel att tidsåtgången inte räcker till vid användningen av skönlitteratur och även att 

elevers läsförmåga har blivit sämre. Detta leder till att syftet med skönlitteratur inte uppfylls. 

Undersökningen tog även upp hur lärare kan arbeta med skönlitteratur i 

historieundervisningen och vad forskningen rekommenderar vid användningen. Detta är 

intressant att undersöka på ett djupare plan genom en empirisk studie. En empirisk studie som 

tar reda på om lärare använder skönlitteratur i historieundervisningen samt hur de använder 

skönlitteratur och deras egna tankar kring användandet. Detta skulle kunna synliggöra lärares 
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erfarenheter vid användningen av skönlitteratur, för- och nackdelar med användningen och 

hur lärare ser på användningen i koppling till elevers historiemedvetande.    

2. Bakgrund och tidigare forskning 
Detta avsnitt introduceras genom Skolverkets skrifter kring ämnet historia och 

historieundervisning. Därefter presenteras tidigare gjord forskning som handlar om olika 

läromedel och medier som används och kan användas i historieundervisningen. Skönlitteratur 

som är en central del i denna studie presenteras också genom tidigare gjord forskning, där 

användningen beskrivs.  

2.1 Variation i historieundervisningen 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det skrivet: ”Ett 

historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.” (Skolverket 2011: 

172).  För att det ska vara möjligt att ge eleverna ett historiskt perspektiv krävs det att 

undervisningen bidrar till att utveckla historiska kunskaper hos eleverna samt att utveckla 

deras historiemedvetande. Detta kan ske genom olika arbetsformer och på så sätt kan eleverna 

möta olika typer av material i historieundervisningen. Ett av skolans uppdrag är att arbeta på 

ett varierat sätt med olika arbetsformer i klassrummet. Eftersom kunskap kan uttryckas i olika 

former behöver skolan arbeta med att ge utrymme åt alla former och arbetssätt (Skolverket 

2011: 10). Det har visat sig att det är bra som lärare att ha en flexibel undervisningsstrategi 

som kan göra det möjligt för alla elever att ta till sig kunskap genom olika arbetsformer 

(Gustafsson 2016). En av alla förmågor som eleverna ska få möjligheten att utveckla vid 

historieundervisningen är att tolka källor samt material som grund för att skapa historisk 

kunskap (Skolverket 2011: 172). För att detta ska vara möjligt krävs det att eleverna får ta del 

av olika historiska material och tolka dem.  

 

Peter Norlander har skrivit licentiatavhandlingen Historieundervisningen i det multimediala 

klassrummet. Norlander beskriver att lärare anpassar och skapar variation i undervisningen 

utifrån olika mediers användbarhet. Begreppet medier ses i licentiatavhandlingen som 

informationsmedel eller verktyg för att förmedla historiska kunskaper. Dessa medier kan vara 

bland annat skönlitteratur, spelfilm, dokumentärfilm, bilder, kartor, musik och dataspel. 

Norlander använder även begreppet medieringsstrategier för att beskriva hur lärare använder 

olika medier i samband med mediernas användbarhet och syftet i undervisningen. Detta kan 

påverkas av olika faktorer som till exempel personligt intresse, kollegialt samarbete och 

elevers lärstilar. Begreppet medieringsstrategi utgår ifrån det sociokulturella perspektivets 

tankesätt att ett lärande alltid är medierat. Norlander menar att medierna som används i 

undervisningen påverkar lärandet och på så sätt är det relevant att tala om dessa verktyg och 

medier som används i undervisningen. Valet av dessa medier handlar ofta om syftet och 

området i historia som undervisningen ska kretsa runt. Lärarna menar också att det handlar 

om hur eleverna kan använda medierna och hur de kan förstå historia utifrån medierna. I detta 

fall när det handlar om skönlitteratur beror det mycket på elevernas läsförmåga, 

begreppsförståelse och intresse. Enligt Norlander synliggör medieringsstrategier lärarnas 
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tankesätt kring mediernas användbarhet i förhållande till historieundervisningen och eleverna 

(Norlander 2016: 115-116).  

2.2 Historiskt tänkande genom skönlitteratur 
Skolverket har gjort en kunskapsöversikt över de samhällsorienterade ämnena. I den 

kunskapsöversikten visar det sig att det finns få historiedidaktiska studier i Sverige om hur 

historieundervisningen fungerar (Skolverket 2013: 76). Kunskapsöversikten tar även upp att 

det finns olika sätt att arbeta med historia i skolan. Litteratur är en form som kan användas 

och kan utveckla elevernas historiska tänkande. Detta kräver dock att texterna som används 

bearbetas ur olika perspektiv. Arbete med litteratur kan leda till att olika förmågor utvecklas 

som till exempel källkritik. Texter som används i historieundervisningen kan bidra till att 

utveckla elevernas historiemedvetande (Skolverket 2013: 79-81). I Norlanders undersökning 

framställs olika medier som kan användas i historieundervisningen. Ett av dessa medier som 

behandlas är skönlitteratur. Genom intervjuer visar det sig att lärare anser att skönlitteratur 

levandegör historien, skapar inlevelse och förståelse till historien. Skönlitteratur kan gestalta 

historiska kunskaper och kan även skapa en djupare förståelse hos eleverna. Dock beskriver 

Norlander en del nackdelar som lärare upptäckt vid användningen av skönlitteratur i 

historieundervisningen. Tidsåtgången är en av dem, det är svårt att hitta tid för både läsning 

och bearbetning av läsningen. Det visade sig även att elevers läsförmåga har blivit sämre. 

Detta kan bli ett problem då fokusen bör ligga på förståelse och inlevelse men hamnar i stället 

att ta sig igenom texten (Norlander 2016: 80- 82). 

 

Mary Ingemansson har skrivit licentiatavhandlingen Skönlitterär läsning och 

historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. Där beskrivs skönlitteratur som ett 

komplement och en fördjupning i historieundervisningen. I avhandlingen finns det citat som 

visar att eleverna tycker att det är roligare att läsa skönlitterära böcker vilket leder till att de 

kommer ihåg och tar till sig mer kunskaper (Ingemansson 2007: 98). Enligt Ingemanssons 

licentiatavhandling skapar skönlitteratur samtal som i sin tur kan leda till förståelse hos 

eleverna. Det kan även skapa intresse och nyfikenhet. Ingemansson tar upp en diskussion i 

licentiatavhandlingen kring förhållandet mellan skönlitteratur och läroboken i ämnet historia. 

I denna diskussion tas både för- och nackdelar upp med dessa texttyper. Enligt Ingemansson 

saknar läroboken det narrativa inslaget vilket leder till att den inte gestaltar historien på ett 

sätt som kan intressera eleverna. Läsaren saknar det berättande inslagen och även personer att 

identifiera sig med. Detta uppfyller däremot skönlitteratur som i sin tur kan skapa intresse till 

ämnet historia och historiska händelser. En kombination av dessa texttyper kan användas i 

undervisningen och på så sätt ge eleverna en variation i undervisningen samtidigt som de får 

två kunskapskällor (Ingemansson 2007: 8). 

 

Ingemanssons avhandling Det kunde lika gärna ha hänt idag syftar till att undersöka hur 

skönlitterär läsning påverkar elevernas historiemedvetande. Undersökningen som gjordes var 

ett tematiskt arbete i ämnet historia som kretsade runt barn i tio till elva års ålder. Dessa barn 

arbetade tematiskt med vikingatiden genom skönlitteratur som bearbetades genom läsning av 

bok, boksamtal, intervjuer och skrivning av texter. I avhandlingen behandlas böckerna 

Drakskeppet, Det gyllene svärdet och Borgen i fjärran av Maj Bylock. Dessa böcker ingår i 
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Drakskeppstriologin och ger eleverna en inblick i vikingatiden på ett fördjupat sätt 

(Ingemansson 2010: 9-10). I dessa böcker får eleverna följa en ung adelsflicka från Frankrike 

som rövas bort av vikingar och hamnar i Norden. Denna flicka är böckernas huvudkaraktär 

som man får följa under hennes uppväxt till en vuxen vikingakvinna (Ingemansson 2010: 62-

63). Böckerna synliggör många angelägna teman i boken som till exempel migration, 

utanförskap och kulturmöten. Genom läsningen får eleverna möjlighet att jämföra, känna igen 

sig och få ett historiskt perspektiv (Ingemansson 2010: 286- 287). Utifrån detta arbete kunde 

Ingemansson upptäcka att eleverna utvecklat tankar kring förr och nu. Utvecklingen av 

historiemedvetandet synliggörs i avhandlingen genom elevernas föreställningsvärldar kring 

böckerna. Undersökningen visade att eleverna synliggjorde bland annat sociala skillnader från 

vikingatiden och att de jämförde dem med nutiden. Skönlitteraturens potential som gick att 

upptäcka utifrån denna avhandling var att den skapade möjligheter för eleverna att tolka 

historien, skönlitteraturen kunde ses som en kunskapskälla och eleverna fick nya insikter 

utifrån den (Ingemansson 2010: 288-293).  

2.3 Kunskaper genom historisk fiktion 
Kim Salomon har skrivit Fiktionens utmaningar där historisk fiktion och historievetenskap 

diskuteras. Historisk fiktion är historiska berättelser som kan skapa litterära gestaltningar av 

historia. Salomon beskriver att vi lever i en värld av alla möjliga olika fakta och därför 

behöver vi mer än någonsin berättelser som ger oss kunskaper. Berättelserna som behövs ska 

sätta in fakta i ett meningsfullt sammanhang. Salomon menar att historievetenskap och fiktion 

kan likna varandra. Dessa texter liknar varandra i skrivandet, men sättet de förklarar och 

synliggör fakta skiljer dem åt. Historiker och skönlitterära författare kan skapa mening på ett 

likvärdigt sätt. Det som kan skilja dem åt är hur fakta presenteras och hur de sätts in i en 

meningsfull mening eller berättelse. Salomon beskriver att fiktionen kan användas som en 

inspirationskälla. Fiktion kan bidra till att öka kunskaper om det förflutna och samspela med 

berättelser samt samtiden. Genom uttolkning av berättelser kan fiktionen skapa förståelse, 

kunskaper och insikter (Salomon 2013: 440-442). Fiktionen har egenskaper som till exempel 

att presentera fakta på ett övertygande och intressant sätt. Ett intressant sätt är viktigt för att 

det inte ska bli uttråkande att läsa. För att skapa intresset tas det till litterära grepp som att 

gestalta och dramatisera (Salomon 2013: 444). Salomon beskriver den historiska fiktionens 

potential genom att den kan skapa intressanta dimensioner om det förflutna samt öppna nya 

infallsvinklar och perspektiv. Fiktionen kan skapa meningsskapande sammanhang och 

introducera läsaren till uttolkningar som kan fördjupa kunskaperna. Författarna inspireras av 

verkligheten och det är av vikt när det ska förmedla kunskaper. Dock visar Salomon på att det 

finns en risk att fiktionen kan ha som målsättning att locka läsare. På så sätt kan verkligheten 

och kunskaperna riskeras om fiktionen bygger på fantasi. Salomon menar att om fiktionen har 

som syfte att bygga en historisk fiktion och upplevelse då bör författaren ha inspirerats av 

verkligheten (Salomon 2013: 450-451).   

2.4 Lärobokens roll i historieundervisningen 
Norlander beskriver lärobokens centrala och dominerande roll i historieundervisningen. Enligt 

Norlander kan det bero på att lärarna känner sig trygga vid användningen av läroboken och att 

den skapar en försäkran om att eleverna lär sig det de behöver kunna för att nå målen 

(Norlander 2016: 24). Som tidigare nämnts har det bedrivits få historiedidaktiska studier i 
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Sverige genom åren. Lozic lyfter Thomas Nygren som är en av dessa få personer som har 

undersökt några ämnesdidaktiska frågor kring historieundervisningen. Nygrens frågor är 

inriktade på undervisningsstrategier som också är en del av historiedidaktiken. Det handlar 

om hur historia ska förmedlas i klassrummet. Enligt Nygren har lärare olika uppfattningar om 

ämnet historia och dess syfte. Eftersom de har olika perspektiv på ämnet så väljer de olika 

undervisningsstrategier som i sin tur påverkar undervisningen och elevernas förståelse för 

ämnet. Trots att eleverna föredrar en varierad historieförmedling med olika 

undervisningsstrategier används läroböcker frekvent. Den historiedidaktiska forskningen visar 

att läroböckerna har en avgörande plats i historieundervisningen och kan påverka eleverna på 

olika sätt. När det kommer till undervisningsmaterial och förmedlingsteknik i ämnet historia 

föredrar eleverna variation. Någonting som också har visat sig omtyckt hos eleverna inom 

historiedidaktik är historiska berättelser och skildringar. Detta kan ses som intresseväckande 

och roande. Berättelser kan framställas som olika händelser, personer och skeenden inom 

historia där individerna får möjlighet att tolka utifrån sina egna livserfarenheter (Lozic 2011: 

15-17).  

3. Problemformulering 
Vid tidigare gjord forskning lyfts det fram att skönlitteratur kan användas i 

historieundervisningen för att utveckla ett historiskt tänkande. Skönlitteratur har potential att 

gestalta historia på ett narrativt sätt som kan skapa både intresse och förståelse hos eleverna. 

Det kräver dock att det finns syfte både vid användning och bearbetning av skönlitteraturen. 

Genom olika arbetssätt i samband med skönlitteraturen kan eleverna utveckla sitt 

historiemedvetande menar den tidigare gjorda forskningen. Samtidigt visar den tidigare 

gjorda forskningen att läroboken har en stor och central roll i historieundervisningen. Många 

lärare ser endast läroboken som läromedel trots att skönlitteratur visar sin potential i 

forskningen. Detta kan vara en osäkerhet hos lärarna, att de känner sig tryggare att använda 

läroboken i stället för skönlitteratur. Behövs det mer kunskaper om användningen av 

skönlitteratur i historieundervisningen? De lärare som har använt sig av skönlitteratur har 

förmodligen en del erfarenheter och tankar kring användningen. Hur har användningen sett ut 

och vad har de för åsikter kring användningen? Detta ska denna föreliggande studie söka svar 

på.  

4. Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera lärares tankar kring användningen av skönlitteratur i 

historieundervisningen i årskurs 4-6. Studien syftar även till att diskutera lärares syn på om 

och hur skönlitteratur kan påverka elevers historiemedvetande.  

4.1 Frågeställning 

 Hur används skönlitteratur i historieundervisningen enligt lärarna? 

 Vilka för- och nackdelar ser lärare med användningen av skönlitteratur som läromedel 

i klassrummet? 
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 Anser lärarna att skönlitteratur har potential att utveckla elevernas kunskaper i ämnet 

historia? I så fall, hur beskrivs denna potential? 

 Anser lärarna att skönlitteratur som läromedel kan påverka elevernas 

historiemedvetande? I så fall hur beskrivs denna påverkan?   

5. Teoretisk utgångspunkt och definitioner 
I denna del presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, vilket ligger i grund för studiens 

syfte och frågeställning. Den teoretiska utgångspunkten som passar denna studie är 

historiedidaktisk teori eftersom studien handlar om hur skönlitteraturen kan vara ett redskap 

för lärarna i deras historieundervisning för att utveckla elevers historieförståelse samt 

historiemedvetande. I denna del presenteras även begreppen historiemedvetande och 

skönlitteratur eftersom de är två centrala begrepp i studien som behöver tydliggöras för 

studiens syfte.  

5.1 Historiedidaktisk teori 
På 1980-talet började historiedidaktiken växa fram som ett eget fält i Sverige. 

Historiedidaktiken uppstod genom att ämnet historia debatterades flitigt under denna tid. Det 

som debatterades grundades på frågor som varför man bör ägna sig åt historia, vilken roll 

historia hade och hur historia skulle läras ut. Dessa frågor är samtidigt aktuella idag, speciellt 

vid historieundervisningens planering. Frågorna har skapat en historiedidaktisk utveckling 

både begreppslig och teoretisk. Utvecklingen har gjort att historiedidaktiska intressen blivit 

bredare och ett fokus på bruket av historia har blivit framträdande. Olika typer av 

historiedidaktiska källmaterial blir viktigare i undervisningen som till exempel film och 

fiktionslitteratur. Dessa blir lika viktiga som läroböckerna (Karlsson 2014: 7-8). Begreppet 

historiedidaktik handlar om förmedlingen av historia, hur historia ska förmedlas, vilken 

historia som ska förmedlas och vem den ska förmedlas till (Karlsson 2009: 37-38). 

Historiedidaktiken inkluderar även analysen och förståelsen av sätten historia lärs ut genom. 

Lozic skriver att enligt Jan Bjarne Bøe finns det tre historiedidaktiska kärnfrågor som är 

direkt kopplade till undervisningen. Den första är vilket innehåll bör historieundervisningen 

ha, den andra är varför man ska läsa historia och den tredje är hur man ska förmedla det 

historiska stoffet (Lozic 2011:13).  

5.2 Historiemedvetande  
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det ”Undervisningen 

i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska 

sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt 

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

(Skolverket 2011: 172). I läroplanen definieras inte begreppet historiemedvetande vidare. 

Detta kan skapa olika uppfattningar om begreppet och lärare kan förmodligen se olika på 

begreppet. Enligt Karlsson är historiemedvetande ett svårfångat begrepp som ändå ses som 

historiedidaktikens absoluta nyckelbegrepp. Historiemedvetande har en central betydelse för 

historiedidaktiken och även för skolans historieundervisning. Begreppet handlar om att skapa 

historiskt tänkande och kunskapsbildning (Karlsson 2014: 57). Enligt Lozic handlar 
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historiemedvetande om att se samband mellan tolkning av det förflutna, förståelse för nutiden 

och perspektiv på framtiden. Det handlar om att skapa sig en slags förståelse kring det 

förflutna, nutiden och framtiden samt hur de hänger ihop. En av historieundervisningens alla 

uppgifter är att skapa möjligheter för eleverna att bearbeta och vidareutveckla sitt 

historiemedvetande i skolan men det kan även ske utanför skolan. Lozic menar att 

historiemedvetande påverkar våra val samt tolkningar i samhället. Dåtiden, nutiden och 

framtiden tolkas i relation till varandra och påverkar oss människor på olika sätt (Lozic 2011: 

20). Begreppet historiemedvetande handlar om att ha ett historiskt medvetande och att det kan 

förändras från en tid till en annan (Karlsson 2014: 59).  

 

Robert Thorp beskriver också begreppet historiemedvetande som svårgreppbart, komplext 

och vagt. Eftersom historiemedvetande ses som en utgångspunkt och en central del i 

historieundervisningen och historiedidaktiken så bör innebörden av begreppet vara igenkänt. 

Thorp undersöker begreppet och dess betydelse genom att studera tidigare gjord forskning. 

Undersökningen fokuserar på begreppet, utifrån vad det kan stå för, hur det hänger ihop med 

hur vi förstår historia samt oss själva och hur historiemedvetande kan utvecklas hos individer 

(Thorp 2016: 214-215). I resultatet presenteras historiemedvetande på ett liknade sätt som i 

läroplanen. Historiemedvetande ses som en förmåga att tolka det förflutna, förstå samtiden 

och skapa perspektiv på framtiden. Thorp menar även att begreppet påverkas av 

tillämpningar. Användningen påverkar hur vi ser på begreppet. I resultatet presenteras sex 

stycken olika tillämpningar som i sin tur skapar olika innebörd för begreppet. Den första är 

identitetsskapande, historiemedvetande skapar våra identiteter. Den andra är 

meningsskapande och det menas med att historiemedvetande bidrar till att människans 

förståelse för sig själv och sin omvärld. Den tredje är historiskapande och menas med att 

genom historiemedvetande kan historia skapas. Den fjärde är insiktsskapande och den handlar 

om att genom historiemedvetande skapas insikter om både historia och om vår omvärld. Den 

femte tillämpningen är värdeskapande och genom den menas det att historiemedvetande 

påverkar våra moraliska värderingar. Den sjätte och sista tillämpningen är heuristisk 

tillämpning och genom den menar man att historiemedvetande leder till nya och intressanta 

perspektiv i forskningen. Dessa olika tillämpningar som finns påverkar begreppet 

historiemedvetande på olika sätt och ger begreppet olika innebörd. Det gör att det blir ett svårt 

och komplex begrepp. Därför menar Thorp att fokus bör läggas på begreppets tillämpning i 

stället för själva begreppet historiemedvetande för att det inte ska bli olika tolkningar kring 

begreppet (Thorp 2016: 225- 227). Thorps undersökning definierar historiemedvetande som 

”förståelsen av relationen mellan det förflutna, samtida och framtida och tillämpar sedan 

begreppet på hur individer skapar historik förståelse.” (Thorp 2016: 227).  

5.3 Skönlitteratur 
Skönlitteratur är motsatsen till facklitteratur. Skönlitterära böcker är skrivna med ett 

konstnärligt syfte (Bergsten & Elleström 2004:9). Böckerna ger läsaren möjlighet att 

identifiera sig med andra, i detta fall olika karaktärer. De sätter ord på tankar och känslor som 

kanske är svårt att uttrycka i det verkliga livet. Skönlitteratur kan även ge svar på viktiga 

livsfrågor som läsaren kan jämföra sina egna erfarenheter med (Eriksson & Lundfall 2002: 7). 

Skönlitterära böcker kan hjälpa läsaren att se sin egen situation bättre. De kan få läsarna att 
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ifrågasätta sig själva och deras handlingar samt situationer, en viktig fråga som läsarna kan 

ställa sig är måste det vara så här? (Eriksson & Lundfall 2002: 7). 

6. Metod 
I metodavsnittet redogörs för val av metod samt hur avgränsningen och urval utförs i 

undersökningen. Därefter redogörs för etiska aspekter som undersökningen förhåller sig till. 

Undersökningens validitet och reliabilitet synliggörs vidare för att påvisa att det insamlade 

datamaterialet är relevant för undersökningen och dess syfte. I slutet av detta avsnitt redogörs 

för hur empiriska material bearbetas och analyseras.  

6.1 Val av metod 

Annika Eliasson skriver i boken Kvantitativ metod från början att kvalitativa metoder lämpar 

sig bäst när det handlar om att studera olika sammanhang som kräver förståelse. Fördelar med 

dessa metoder är bland annat att de är flexibla och de går att anpassa utifrån situation 

(Eliasson 2013: 27). De två vanligaste kvalitativa metoderna är observation och intervju 

(Eliasson 2013: 22). Vid denna undersökning har jag valt att använda intervju som metod då 

det lämpar sig bäst vid denna typ av studie. Anledningen till att intervju lämpar sig bäst beror 

på att frågeställningen är riktad till lärare och kräver därför svar från verksamma lärare. 

Eliasson beskriver vidare att det finns olika slags intervjuer. Det finns ostrukturerad intervju, 

semi- eller halvstrukturerad intervju och strukturerad intervju. Inför denna undersökning 

krävs det att det finns en viss struktur för att få svar på frågeställningen och samtidigt 

möjlighet att gå mer på djupet vid behov. Därför har jag valt att använda en semistrukturerad 

intervju där jag som intervjuar har frågor att ställa som täcker ämnesområdet. Samtidigt kan 

jag gå mer på djupet kring en del frågor så länge den som blir intervjuad tillåter det (Eliasson 

2013:26). Vid intervjuerna kommer ett intervjuformulär att användas, där det finns färdiga 

frågor som utgör en grund som kan besvara studiens frågeställning. Frågorna ställs till alla 

informanter och de ställs i samma ordning till alla. Detta ska göra att efterarbetet och 

jämförelsen ska bli enklare (Larsen 2009:84).   

 

Intervjufrågorna som ska ställas bör vara korta och enkla (Kvale & Brinkmann 2014: 176). 

Frågorna bör även vara tydliga och klara och inte innehålla fackuttryck. Det är viktigt att man 

tänker över vad och hur man ska ställa intervjufrågorna. Vid denna intervjustudie startar 

intervjun med bakgrundsfrågor. Vad har du för utbildning? Hur länge har du arbetat som 

lärare? Vilka ämnen undervisar du i? Dessa frågor kommer att vara en mjuk inledning inför 

intervjun. Därefter går frågorna över till mer fokus på ämnet. Då kommer frågor som till 

exempel vad läraren har för tankar kring ämnet historia och hur skönlitteratur kan användas i 

historieundervisningen. Vid dessa frågor kan det krävas följdfrågor för att undvika 

missförstånd och kunna går mer på djupet av ämnet. Intervjuer bör inte vara för privata. 

Personen som blir intervjuad ska känna sig trygg under hela intervjun. De lärare som blir 

intervjuade i denna intervjustudie ska inte känna sig värderade på något sätt. Därför är det 

viktigt att tänka kring hur svaren kommenteras och hur frågorna kan uppfattas av den som blir 

intervjuad. Eftersom jag styr intervjuerna och ställer frågorna då behöver jag tänka kring hur 
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jag kan undvika att påverka svaren som lärarna ger mig. Det är viktigt att jag som intervjuar 

framstår som neutral och inte visar vad jag själv tycker (Larsen 2009: 86-87).  

6.2 Etiska aspekter 

Larsen beskriver i boken Metod helt enkelt att etiska dilemman kan uppstå vid olika faser vid 

en studie. Etiska dilemman kan uppstå vid val av ämne eller frågeställning. Det kan handla 

om att vissa personer uppfattar ämnet eller frågeställningen som oetiskt. Datainsamlingen är 

också en fas där etiska dilemman kan uppstå och synliggöras. Vid denna fas bör den som 

utför studien fundera kring bland annat om deltagarna deltar av fri vilja och om det är rätt att 

inte ge deltagarna all information om studien. Detta är viktigt att ta ställning till eftersom 

deltagarna sitter på information som är viktig för studien. Den sista fasen som tas upp är 

användningen och förmedlingen av forskningsresultatet. Vid denna fas handlar det bland 

annat om att informanterna är anonyma och att forskarens egna åsikter inte genomsyrar 

resultatet. Dessa faser och etiska dilemman är viktiga att ha i åtanke under denna studie 

eftersom det kan förekomma under processens gång (Larsen 2009: 13-14).  

 

Vetenskapsrådet har publicerat skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Denna skrift beskriver viktiga principer och normer inför ett 

gott forskningsetiskt förhållningssätt. De viktigaste principerna att ta del av inför denna 

undersökning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Larsen 2009:14). Enligt denna skrift ingår dessa fyra principer i det 

grundläggande individskyddskravet. Detta är angeläget för denna studie eftersom resultatet 

bygger på intervjuer med individer. Det första är informationskravet och handlar om att 

forskaren ska informera deltagarna samt uppgiftslämnare om deras uppgift i projektet. De ska 

även få information om deras villkor inför deltagandet, de ska få information om att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt medverkande (Vetenskapsrådet 2002: 6-7). 

Den andra principen är samtyckeskravet som handlar om att forskaren ska inhämta 

deltagarens och uppgiftslämnarens samtycke. Det handlar även om att deltagarna inte får bli 

påverkade eller utsättas för påtryckning i sitt beslut om att delta i studien. I denna studie 

kommer både informationskravet och samtyckeskravet att uppfyllas genom samtal innan 

intervjuerna där information om deras deltagande delges och även genom en 

samtyckesblankett där deltagarna kommer att skriva under att de samtycker och fått all 

information kring deras deltagande (se bilaga 2) (Vetenskapsrådet 2002: 9-10). Den tredje 

principen är konfidentialitetskravet. Denna princip handlar om att informationen ska 

bearbetas på ett sådant sätt att etiskt känsliga uppgifter inte redovisas. Deltagarna och 

uppgifterna skall inte kunna identifieras utav utomstående människor, därför skall all 

information förvaras på ett sätt som inte gör att det inte kan identifieras. Detta uppfylls i 

denna studie genom att lärarna identifieras med varsin bokstav i resultatet och informationen 

som deltagarna lämnar förvaras på ett säkert sätt som gör att deras identiteter inte kan 

identifieras (Vetenskapsrådet 2002: 12). Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet. 

Denna princip handlar om att uppgifter för forskningsändamål får inte användas eller utlånas 

för icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter som är insamlade genom studien får inte heller 

användas för några beslut eller åtgärder som kan påverka den enskilde. Denna princip 

uppfylls genom att det insamlade materialet och personuppgifterna förvaras på ett säkert sätt. 
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(Vetenskapsrådet 2002: 14). Alla dessa etiska principer och rekommendationer som 

Vetenskapsrådet ger i denna skrift har beaktas vid studien och under hela processen.  

6.3 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två viktiga faktorer att ta ställning till vid en undersökning. Den 

som utför undersökningen behöver försäkra sig om att det finns validitet och reliabilitet för att 

studien ska vara så trovärdig som möjligt. Validitet står för giltighet och relevans. Inför denna 

studie handlar det om att materialet som samlas in är relevant för frågeställningen. Eftersom 

detta är en intervjustudie som ska genomföras så är det viktigt att ställa rätt frågor utifrån 

problemformuleringen. Reliabilitet menas med pålitlighet och precision. Det är viktigt att 

precisera informationen som ska bearbetas. En annan forskare ska kunna göra precis samma 

undersökning och få samma eller liknande resultat (Larsen 2009: 40-42). Eftersom detta är en 

intervjustudie som ska genomföras finns det risker att informanten påverkas av situationen 

eller av den som utför intervjun. För att studien ska ha så hög reliabilitet som möjligt vid 

denna studie krävs det att all information behandlas på ett noggrant sätt. Hanteringen av det 

insamlade materialet behöver också ske på ett noggrant sätt för att studien ska ha hög 

reliabilitet (Larsen 2009: 81). I denna studie har validitet uppnåtts genom att det insamlade 

materialet och intervjufrågorna har varit relevanta för frågeställningen samt syftet för studien. 

Reliabilitet har uppnåtts genom att intervjuerna transkriberats och bearbetats på ett noggrant 

sätt genom hela processen. Både validitet och reliabilitet redovisas under studiens gång och 

därför uppnår studien dessa faktorer och de redovisas på ett trovärdigt sätt.  

6.4 Urval och avgränsning  

Jag valde att kontakta skolor i mitt närområde för att utföra intervjuerna. Detta urval 

påverkades av tidsåtgången och blev därför ett bekvämlighetsurval (Larsen 2009: 79). För att 

hinna med att intervjua lärare på olika skolor och att hinna bearbeta intervjuerna valdes detta 

urval. Rektorer vid skolor i närområdet där de undervisar årkurs 4-6 kontaktades via mail. I 

detta mail informerades de kring studien och att jag sökte lärare som undervisade i historia 

och har använt skönlitteratur i historieundervisningen (se bilaga 1). Mailet innehöll några 

etiska aspekter som bland annat att deltagandet var frivilligt, deltagaren kan avbryta sitt 

medverkande och materialet kommer endast användas i studiens syfte. Jag skrev i mailet att 

jag skulle ringa dem i slutet på veckan för att få svar men att de var välkomna att ta kontakt 

med mig innan. Rektorerna vidarebefordrade brevet till sina anställda lärare som därefter fick 

ta kontakt med mig. Jag blev kontaktad av två stycken lärare som hade använt skönlitteratur i 

sin undervisning. Vi bokade in intervjuer direkt via telefon. Eftersom jag behövde minst fem 

lärare att intervjua för att få så mycket information som studien kräver så fick jag ringa till de 

andra rektorerna för att se om det fanns något intresse för denna studie. Detta resulterade till 

att en lärare till valde att delta i studien. Vid detta tillfälle hade jag endast tre lärare att 

intervjua vilket gjorde att jag övervägde att söka efter lärare i äldre åldrar. Jag bestämde mig 

för att avvakta och det resulterade i att en av lärarna jag bokat in intervju med hade två 

kollegor som ville ställa upp på studien. Detta gjorde att jag hade fem lärare som var 

verksamma i årskurserna 3-6 att intervjua. 
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6.5 Genomförandet 
Inför intervjuerna hade samtliga skrivit på en samtyckesblankett (se bilaga 2) och bokat in 

intervjuer när tiden passade. Alla intervjuer inleddes med att jag återkopplade till 

samtyckesblanketten. Syftet med studien beskrevs igen och även att de när som helst kunde 

avbryta intervjuerna utan vidare förklaring. Det finns olika typer av intervjuer, en del är mer 

strukturerade än andra enligt Eliasson (Eliasson 2013: 25-26). Vid intervjuerna användes en 

intervjuguide för att strukturera intervjuerna (se bilaga 3). Ju kortare intervjuguiden är desto 

mindre strukturerad är den. Jag valde att göra halvstrukturerade intervjuer eftersom Eliassons 

beskrivning av denna typ av intervju passade studiens syfte. Intervjuguiden innehåller flera 

frågor som täcker området utifrån frågeställningen samtidigt som möjligheten till följdfrågor 

finns för att gå in mer in på djupet av det valda ämnet (Eliasson 2013: 26). Vid en del 

tillfällen uppkom följdfrågor för att försäkra mig om att jag inte missförstod svaret. 

Följdfrågor ställdes även för att skapa en djupare förståelse av svaret. Samma frågor ställdes i 

samma ordning till lärarna som blev intervjuade eftersom det blir på så sätt enklare att 

jämföra resultatet i studien. De första frågorna var bakgrundsfrågor som ställdes för att starta 

upp intervjuerna. 

 

Det som var viktigt att ha i åtanke under alla intervjuerna var att inte värdera, bedöma eller 

påverka svaren (Larsen 2009: 84-87). För att detta skulle vara möjligt att uppfylla så 

funderade jag vad svaren skulle kunna bli och hur lärarna skulle kunna svara. På så sätt kunde 

jag förbereda följdfrågor och förbereda mig på hur mina svar skulle kunna se ut vid 

intervjutillfällena. Frågorna hade en historiedidaktisk inriktning eftersom de handlar om hur 

historia lärs ut. Den historiedidaktiska teorin har ett fokus på hur historia bör läras ut vilket är 

studiens syfte. Dock handlar det om hur historia bör läras ut genom skönlitteratur samt att ta 

reda på skönlitteraturens potential inom historieundervisningen. Alla intervjuerna spelades in 

och anteckningar gjordes. Efter intervjuerna fick samtliga lärare förfrågan om att lyssna på det 

inspelade men ingen valde att göra det då de var nöjda över informationen de lämnat.  

6.6 Databearbetning 
Genom en kvalitativ metod samlas en mängd kvalitativ data som behöver bearbetas inför 

analysen. Vid denna intervjustudie består det insamlade data av inspelning och anteckningar. 

Det insamlande materialet registreras genom att skrivas ut noggrant och det kallas för 

transkribering. Detta är ett omfattande arbete som kräver både tid och kapacitet. Samtalen 

behöver skrivas ut ord för ord och vara tydligt att läsa (Larsen 2009: 97-98).  

6.7 Transkribering 
Intervjuerna spelades in via en telefon för att i efterhand kunna lyssna noggrant och 

transkribera. Det är viktigt vid en transkribering att det utförs noggrant i detalj och ord för ord 

ska skrivas ner. Det är även viktigt att man fångar upp vad som sägs och hur det sägs 

(Tholander & Cekaite 2015:197). Vid denna transkribering gjordes språket om till skriftspråk 

för att göra läsbarheten enklare och tydligare (Jepson Wigg 2015: 243). Dock sparades 

betydelsefulla ord som till exempel hm, när informanterna hummade. Detta ord visar att 

informanterna funderade kring det som diskuterades. En bra transkribering bör kunna 

högläsas så att det liknar den gjorda inspelningen (Tholander & Cekaite 2015:197). Eftersom 
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lärarna är anonyma i denna studie har de fått varsin bokstav vid transkriberingen mellan B-F 

som representerar deras svar. Bokstaven A representerar mig som intervjuar. 

6.8 Analys 
Det insamlade materialet har analyserats för att tolka informationen och kunna ge ett resultat. 

Vid denna typ av kvalitativt datamaterial som studien samlar in handlar om att arbeta med 

stora textmängder vilket leder till att datamaterialet behöver reduceras. Därför har jag behövt 

ta bort den information som inte är relevant för frågeställningen. Datamaterialet behöver bli 

analysbart och systematiserad. Innehållsanalys är den dataanalys som har gjorts i denna studie 

och är förmodligen det mest använda analyssättet vid dessa typer av studier eftersom de 

innehåller stora textmängder som behöver struktureras. Innehållsanalys handlar om att hitta 

mönster, samband, gemensamma drag och skillnader i intervjuerna. Analysen börjar med att 

data samlas in och görs om till texter. Dessa texter kodas och klassificeras i kategorier och 

sorteras. Därefter granskas och identifieras meningsfulla mönster som utvärderas och utifrån 

detta resultat formuleras ny kunskap inom ämnet (Larsen 2009: 101-102).  

7. Resultat 
I den här delen presenteras och redogörs resultatet från det empiriska material som har 

samlats in genom intervjuer. Jag har valt att kategorisera materialet i form av rubriker nedan 

för att sammanställa svaren från intervjuerna. Detta är för att få en tydlig överblick över de 

intervjuade lärarnas svar på intervjufrågorna (se bilaga 3).  

7.1 Användningen av skönlitteratur i historieundervisningen 
Lärarna som intervjuades använde olika skönlitterära böcker i historieundervisningen. De 

delade med sig av olika bokserier, böcker och författare som kan kopplas till ämnet historia. 

Författarna som de använde sig utav var bland annat Astrid Lindgren, Ingela Korsell, Kim M 

Kimselius, Maj Bylock, Martin Widmark och Peter Arrhenius. Dessa författare har skrivit 

böcker som visar samband till ämnet historia, olika tidsepoker och händelser. De har skrivit 

böcker som är inriktade på de åldrar som undersöks i studien, dock är Astrid Lindgrens 

böcker riktade mot de lägre åldrarna men kan ändå användas i olika syften. I författarnas 

böcker finns det historiska kunskaper och perspektiv som gestaltas på olika sätt. De böcker 

som används bearbetas genom olika metoder och arbetsformer i klassrummen. Lärarna 

planerar bearbetningen med olika arbetssätt. De arbetssätt som förekommer oftast är 

högläsning, boksamtal, diskussioner och att koppla kunskaperna mellan läroboken och den 

skönlitterära boken. Läroboken är ett läromedel som majoriteten av de intervjuade lärarna 

använde i historieundervisningen. De kopplar och jämför läroboken med skönlitteraturen samt 

att de kompletterar varandra med historiska kunskaper.  

 

Lärarna har använt olika typer av arbetsformer för att bearbeta de skönlitterära böckerna i 

historieämnet. En del lärare har valt att läsa böcker, samtala kring dem och sedan skriva olika 

texter baserat på det lästa. Dessa texter kan vara faktatexter, bokrecensioner, berättelser, 

läsloggar eller beskrivningar. Lärare E hade även låtit eleverna skriva brev. Det kunde till 

exempel vara ett brev till någon person som levde under en specifik tid, i brevet kunde de 

bland annat ställa frågor till denna person. Eleverna har även fått arbetat med estetiska 
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förmågor genom att skapa planscher, spela teatrar och bygga vikingabyar utifrån 

skönlitteraturen. Lärare E och F har bearbetat skönlitteraturen genom utflykter som går att 

koppla till arbetsområdet. Vid dessa utflykter har eleverna fått göra olika uppgifter som är 

direkt kopplade till ämnesområdet i historia. Film är ett moment som några av de intervjuade 

lärarna har använt i samband med skönlitteraturen. De har arbetat med att hitta både likheter 

och skillnader mellan böckerna och filmerna. Lajvspel och drama är också något som en del 

lärare testat i arbetet med skönlitteratur. Lärare F beskrev även hur elever har fått intervjua 

någon äldre släkting eller bekant kring hur det var förr, sedan har de fått redovisa svaren från 

intervjuerna. Det som synliggörs i studiens intervjuer är att läroboken används frekvent och är 

väldigt central i historieundervisningen.  

 

Syftet med användningen är varierad beroende av lärare och område. Lärare B, D och E ansåg 

att syftet vid användningen av skönlitteratur var att ge historiska kunskaper till eleverna. Det 

handlade också om att variera undervisningen och komplettera med annat material för att ge 

eleverna så mycket kunskaper som möjligt. Lärare E hade även som syfte att binda ihop 

ämnena vid arbetet och detta är ett sätt att arbeta tematisk vid historieundervisningen. 

Eftersom arbetet med skönlitteratur har en central utgångspunkt som är läsning så kunde 

läraren binda ihop historieämnet med svenskan. Lärare F hade som syfte att eleverna skulle få 

en djupare förståelse, samt att bli medveten om olika förändringar och värderingar som 

samhället byggt upp. Lärare C ansåg att syftet vid arbetet var att eleverna skulle få ta del av 

en fördjupning av ämnet och även få möjligheten att se samband mellan då och nu.  

7.2 För- och nackdelar med skönlitteratur i historieundervisningen 
Genom användningen av skönlitteratur har lärarna upptäckt för- och nackdelar. De fördelar 

som lärarna sammanfattar är att skönlitteratur bidrar med historiska kunskaper på ett 

annorlunda sätt. Ett sätt som gör att eleverna tar till sig kunskaper. Skönlitteratur kan även 

bidra med förståelse. Eleverna kan relatera till böckerna eller karaktärerna från böckerna 

vilket kan leda till djupare förståelse hos dem. De får möjlighet att både tänka och fundera 

kring böckerna. Lärare D upplever att eleverna vågar ställa mer frågor till skönlitteraturen än 

till läroboken. Detta trodde läraren berodde på att skönlitteratur är mer öppen för funderingar 

och tolkningar, en lärobok kan ses som facit. Genom att eleverna får möjligheten att tänka, 

tolka, fundera och reflektera över skönlitteraturen så får de också skapa sig en bild av till 

exempel karaktärer eller tidsepoker. Lärarna beskriver att eleverna har haft en positiv 

inställning till arbetet med skönlitteratur. Det har skapat intresse och nyfikenhet hos eleverna. 

Djupare diskussioner har skapats i klassrummet och eleverna kan se kopplingar till läroboken 

som ger dem kunskaper. Lärare C beskriver att bearbetningen av skönlitteraturen kan ge 

lärare möjlighet att se många olika förmågor hos eleverna. Detta kan stötta lärare dels vid 

bedömningen dels även vid planering av fortsatt arbete med eleverna för att utveckla deras 

förmågor.  

 

En nackdel som varit gemensam för alla de lärare som blev intervjuade var tidsbristen. De 

anser att det är svårt att finna tid till läsning och bearbetning. De menar att arbetet kräver och 

behöver tid för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina historiska förmågor och 

kunskaper. Lärare B känner att det behövs arbetas mer med skönlitteratur både för sin egen 
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och för elevernas skull. Eleverna behöver bli mer medvetna om att det är historia i böckerna, 

att de inte endast är en trevlig och mysig stund på dagen. Utan att det ska ge dem kunskaper 

och historieundervisning. Lärare C vill arbeta mer kreativt utifrån de lästa böckerna och 

känner att det krävs mer kunskap kring det. Lärare D beskriver att en omotiverad klass kan 

vara en nackdel. Om man till exempel har en klass som inte är motiverade till läsning då 

drabbar det även bearbetningen och hela arbetet. Lärare E har erfarenheter med elever som 

har en annan kulturell bakgrund vilket gör att de inte har samma kännedom om till exempel 

Astrid Lindgrens böcker. Det gör att det kan bli tuffare för dem att fokusera på att skapa en 

djupare förståelse utifrån böckerna. En annan nackdel som framgick i intervjun var att det är 

svårt att låna böcker till en hel klass. Det kan finnas en serie med olika böcker men om man 

söker efter en och samma bok till en hel klass kan det bli svårt. Oftast finns det bara en bok av 

den valda skönlitteraturen och då slutar det med att läraren får läsa högt inför klassen. Läraren 

hade önskat att eleverna kunde få ha en varsin bok att läsa i.  

7.3 Skönlitteratur och historiemedvetande 
Historiemedvetande är ett centralt begrepp i historieundervisningen som lärarna hade många 

tankar kring. Nästan alla lärare som intervjuades sammanfattade begreppet på liknande sätt, 

det handlar om att göra eleverna medvetna om historia. Det handlar om olika händelser som 

hänt förr och hur dem har påverkat oss idag. Eleverna ska kunna koppla dåtiden till nutiden 

och skapa en medvetenhet kring det. Eleverna ska även bli medvetna om olika slags påverkan 

och vad de gett för följder i sin tur till samhället. Lärarna beskriver historiemedvetande som 

någonting som ska utvecklas i undervisningen. Lärare C ansåg att historiemedvetande hänger 

ihop med historisk bildning och historiskt sammanhang. Begreppen historisk bildning och 

historiskt sammanhang behöver historieundervisningen arbeta med för att eleverna ska 

utveckla ett historiemedvetande enligt lärare C. För att kunna utveckla elevernas 

historiemedvetande krävs det olika delar av både lärare och undervisningen. Lärarna hade 

olika tankar kring detta. Bland annat att undervisningen krävde diskussioner, intryck, 

spänning, intresse, olika arbetssätt och anpassning. Enligt lärare C, E och F behöver man som 

lärare se till att eleverna hänger med och anpassa undervisningen så att eleverna får arbeta på 

sin nivå och utifrån sina behov. Lärare D ansåg att det är viktigt att fånga upp och behålla 

intresset i historieundervisningen. Enligt lärare B ska historieundervisningen ge eleverna 

verktyg och kunskaper som ska göra dem mer medvetna. Det är även viktigt att man som 

lärare levererar kunskaper på olika sätt som eleverna kan ta till sig.   

 

Alla lärarna som intervjuades var eniga om att skönlitteratur har potential till att utveckla 

elevernas historiemedvetande. De ser skönlitteraturen som en kunskapskälla där de kan hitta 

historiska kunskaper som de därefter kan arbeta med på olika sätt. Lärare F poängterar att 

bearbetningen är viktig i arbetet. Eleverna behöver få arbeta med olika förmågor och 

arbetssätt för att utveckla historiemedvetandet. Det krävs mer än bara läsning av en bok. De 

behöver få reflektera och arbeta mer djupgående med kunskaperna från den lästa boken. 

Lärare B och E beskriver att eleverna får genom skönlitteratur tolka, tänka och fundera själva 

vilket kan utveckla historiemedvetandet. Skönlitteratur som kunskapskälla kan skapa intresse, 

medvetenhet och ge eleverna en bild av historien. Enligt lärare C får eleverna upptäcka 

historia och bara det skapar medvetenhet hos dem. Lärare D menar att skönlitteratur kan göra 
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det enklare för eleverna att relatera. Det kan på något sätt ligga nära eleverna eftersom 

böckerna som väljs ut är inriktade mot deras ålder. Det kan till exempel vara huvudkaraktären 

som har liknande tankar som eleverna eller någon form av livserfarenhet trots att det skiljer 

flera hundra år. Genom dessa typer av relateringar kan elevernas historiemedvetande 

utvecklas menar lärare D. Lärare E berättade att eleverna kan hitta olika förklaringar till 

dagens samhälle som vi lever i genom skönlitteraturen. Detta bevisar på något sätt att 

eleverna bär på en medvetenhet utifrån arbetet enligt läraren. Sammanfattningsvis kan man se 

att de intervjuade lärarna ser elevernas historiemedvetande utvecklas genom arbetet med 

skönlitteratur. Dock krävs det att skönlitteraturen bearbetas så att eleverna får arbeta aktivt 

med de historiska kunskaperna som de samlar på sig vid läsningen.   

7.4 Historieundervisningens arbetsformer och material 
Lärarna som blev intervjuade hade liknande tankar om ämnet historia. De tycker att det är ett 

brett och omfattande ämne som majoriteten av de intervjuade lärarna arbetar tematiskt med. 

Lärare B och E arbetar tematiskt och ämnesövergripande med historia. De kopplar samman 

ämnet historia med syften från olika ämnen till exempel geografi och samhällskunskap. 

Lärare C och D arbetar tematiskt med historia och svenska. Detta gör det möjligt att ge tid till 

läsning av skönlitteratur på svensklektionerna och på så sätt bearbeta den vid 

historielektionerna. Lärarna beskriver ämnet historia som spännande, roligt, viktigt och 

intressant. De anser att det handlar om kunskaper om förr och hur de har påverkat oss och 

samhället. Det är viktigt att kunna koppla dåtiden till nutiden och se både likheter och 

skillnader. Enligt lärare E går ämnet historia in i alla ämnen på något sätt eftersom man ofta 

pratar om historia inom alla skolämnens ramar.  

 

Eftersom studiens syfte krävde att intervjuerna genomfördes med lärare som använt 

skönlitteratur i historieundervisningen så har alla intervjuade lärare använt skönlitteratur men 

med olika arbetsformer. Utöver skönlitteratur använder samtliga lärare läroböcker, 

arbetsböcker och diskussioner i undervisningen. De kombinerar det traditionella arbetssättet 

med olika delar. Det kombineras bland annat med film, drama, böcker, bilder, utflykter och 

andra kreativa arbetssätt. Lärare B och E anser att de använder ett varierat arbetssätt i 

historieundervisningen. De menar att i arbetet med ämnet historia varierar de både material 

och arbetssätt. Lärare C och D anser att de håller sig till ett traditionellt arbetssätt som består 

av läsning i lärobok, arbeta i arbetsbok och avlutar det historiska området med ett prov. 

Lärare F la mycket fokus på drama eftersom det var ett stort intresse hos läraren. De 

intervjuade lärarna hade olika upplägg och inslag vid historieundervisningen. Det 

gemensamma är att alla har läroböcker och använder sig utav dem, dock inte i samma 

utsträckning. Ändå använder samtliga lärare sig utav något kompletterande moment som till 

exempel film eller drama. Arbetssätten har varierat beroende av material och lärare. En del 

lärare känner sig tryggare eller har ett personligt intresse utav ett arbetssätt eller en metod 

vilket gör att det blir ett självklart val vid planeringen och undervisningen.  
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8. Analys av resultat  
I denna del följer en analys som är utformad utifrån resultatet. Det som analyseras är hur 

skönlitteratur används i historieundervisningen samt om och hur skönlitteratur kan påverka 

elevernas historiemedvetande. Analysen är kopplad till historiedidaktisk teori och tidigare 

gjord forskning.  

8.1 Skönlitteraturens användning och potential 

Analysen visar att lärarna har liknande tankar som den tidigare forskningen visar kring 

skönlitteratur. Lärarna som intervjuades anser att skönlitteratur kan ses som en kunskapskälla 

för ämnet historia. Denna kunskapskälla kan skapa djupare förståelse för historia anser 

lärarna. Skönlitteratur har potential till att synliggöra samband, förändringar och värderingar 

för eleverna. Det kan utveckla både elevernas historiska tänkande och deras 

historiemedvetande menar de intervjuade lärarna. Enligt analysen kan skönlitteratur påverka 

undervisningen genom att variera, komplettera, medföra olika arbetsformer och binda ihop 

olika ämnen för att skapa en helhet. Skönlitteratur definieras som böcker som kan ge svar på 

viktiga livsfrågor och ge läsaren möjligheten att identifiera sig med andra och andra 

erfarenheter. Läsaren ska få upp ögonen för tankar och känslor genom skönlitterär text 

(Eriksson & Lundfall 2002: 7). Analysen, definitionen av begreppet skönlitteratur och den 

tidigare gjorda forskningen visar att skönlitteratur har en viss potential till att utveckla till 

exempel människors tankar och tolkningar. Ingemansson beskriver i sin avhandling att 

skönlitteratur kan utveckla elevernas tankar om förr och nu. Det kan användas som en 

givande kunskapskälla som eleverna får ta del utav. Genom skönlitteratur kan eleverna få nya 

insikter och föreställningsvärldar som i sin tur kan påverka deras historiemedvetande enligt 

Ingemansson (Ingemansson 2010: 288-293). Salomon beskriver också att fiktion och 

berättelser kan ses som inspirationskälla samt bidra till kunskaper, förståelse och insikt om det 

förflutna (Salomon 2013: 441-442). Norlander beskriver skönlitteraturens potential genom 

intervjuer med lärare. De anser att skönlitteratur skapar intresse, inlevelse, förståelse och 

levandegör historia (Norlander 2016: 80-82).  

 

Den tidigare gjorda forskningen, resultatet från intervjuerna och analysen för denna studie 

visar att skönlitteratur har potential till att utveckla historiska kunskaper. Dock behöver lärare 

och elever arbeta mer med skönlitteratur i klassrummet samt arbeta med den för att känna sig 

tryggare vid användningen. De lärare som blev intervjuade använde olika arbetssätt och 

arbeten av skönlitteraturen. Studiens syfte blir till viss del besvarat genom att lärarna delar 

med sig av sina erfarenheter av arbetet med skönlitteratur. Det vanligaste var högläsning, 

boksamtal, diskussioner och att koppla skönlitteraturen till läroboken. De har även använt sig 

av att skriva olika typer av texter, tittat på filmer, spelat upp olika typer av drama, utfört 

redovisningar och olika typer av eget skapande. Utflykter använde lärare E och F sig av vid 

arbetet med skönlitteratur. Detta gör att det uppfyller skolans uppdrag att arbeta på ett varierat 

sätt med olika arbetsformer samt att alla dessa arbetsformer får utrymme i klassrummet 

(Skolverket 2011: 10). Analysen visar att det finns en mängd olika sätt att arbeta med 

skönlitteratur och att det kan ske på både ett varierat och kombinerat sätt med olika typer av 

arbetsformer.  
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8.2 Lärarnas erfarenheter vid användningen av skönlitteratur 
Vid användningen och arbetet med skönlitteratur uppmärksammas både för- och nackdelar. 

De fördelar lärarna uppmärksammat vid användningen är att eleverna får historiska kunskaper 

genom skönlitteraturen. De får även en förståelse kring historiska händelser, likheter och 

skillnader mellan dåtid och nutid. Eleverna kan relatera till skönlitteratur enklare än till 

läroboken. Genom skönlitteratur kan eleverna relatera till olika karaktärer och sätta sig in i 

olika situationer vilket kan öka intresset hos dem. Detta stämmer in på det Ingemansson har 

skrivit, att skönlitteratur uppfyller berättande inslag med karaktärer som eleverna kan 

identifiera sig med (Ingemansson 2007:8). En av lärarna upptäckte att eleverna vågade ställa 

frågor kring skönlitteraturen. Den läraren som uppmärksammade detta menade att 

skönlitteratur lämnar tolkningar lite mer öppet än vad läroboken gör. Ingemansson beskriver 

att skönlitteraturen ger eleverna möjligheten att tolka och upptäcka historia (Ingemansson 

2010: 288-293). Genom tolkningar och upptäckter kan elever skapa tankar och frågor. Dessa 

frågor känns kanske tryggare om de är relaterade till en bok med en handling än till en 

lärobok med fakta i. Eleverna får inte endast tolka och upptäcka genom skönlitteratur, de får 

även möjligheten att fundera, tänka och relatera. Genom detta kan undervisningen leda till 

djupa och intressanta diskussioner. Analysen synliggör vikten av att ge eleverna möjlighet att 

fundera, tänka och relatera till den valda skönlitteraturen. De lärare som intervjuades nämnde 

några fördelar med att arbeta med skönlitteratur i historieundervisningen. De fördelar som 

nämndes var bland annat att skönlitteratur bidrar till förståelse, eleverna får möjlighet att 

tänka, fundera, relatera och skapa sig bilder av historiska kunskaper. Detta visar att lärarna 

ger eleverna möjlighet till detta i historieundervisningen och att det är av stor vikt att eleverna 

får dessa möjligheter för att skapa sig en djupare förståelse för historia.  

 

En av de vanligaste nackdelarna som lärarna upptäckt vid användningen är tidsbristen. Det 

verkar vara en stor nackdel som påverkar arbetet med skönlitteraturen. Det var både vid 

läsningen, planeringen och vid arbetet med skönlitteraturen tidsbristen visade sig vara en 

nackdel. Norlander tar också upp att tidsåtgången är ett problem och att det påverkar 

processen. Det som även tas upp i Norlanders licentiatavhandling är att elevernas läsförmåga 

har försämrats, vilket i sin tur leder till att eleverna blir fokuserade på att ta sig genom texten i 

stället för att skapa en djupare förståelse (Norlander 2016: 80-82). Detta är inget de 

intervjuade lärarna tar upp i denna studie men en lärare har erfarenhet med elever som har en 

annan kulturell bakgrund. Här beror det på hur väl eleverna kan språket, eftersom det kan 

påverka läsförmågan. Det kan bli en nackdel om läsförmågan brister och det påverkar 

förståelsen. Denna lärare beskrev det dock som att de använde Astrid Lindgrens böcker och 

att dessa elever inte hade samma kännedom kring dem som de andra eleverna. Detta kan 

givetvis också påverka förståelsen då mycket fokus kan läggas på att läsa texten. I Norlanders 

studie intervjuas gymnasielärare och det är dem som beskriver problemet kring elevers 

läsförmåga som har försämrats. Detta är intressant då ingen av de lärare som intervjuades 

inför denna studie kring skönlitteratur nämnde någonting om den försämrade läsförmågan 

med inriktning mot mellanstadiet. Hur kan det komma sig? Kan det bero på anpassningen 

som de intervjuade lärarna nämner? De beskriver att de anpassar både böckerna och arbetet 

med skönlitteraturen utifrån eleverna. Vid arbete med skönlitteratur i historieundervisningen 

är läsförmågan en central del som spelar stor roll för förståelsen och kunskapsinhämtningen. 
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Analysen tydliggör på så sätt läsförmågans roll i arbetet med skönlitteratur eftersom förståelse 

och kunskapsinhämtning är det lärarna vill uppnå vid användningen av skönlitteratur i 

historieundervisningen.  

 

Andra nackdelar som framkommer i studien är bland annat om klassen är omotiverade till att 

läsa, planeringen av bearbetningen kan vara tidskrävande och att låna en hel klassuppsättning 

med böcker kan vara svårt. En av lärarna nämnde även att lärare måste våga använda annat 

material i historieundervisningen. Det är en nackdel om lärare känner att de inte vågar testa 

skönlitteratur eller om de känner sig otrygga vid användningen. Analysen visar att lärare 

väljer att använda skönlitteraturen vid en del områden i ämnet historia. Dock visar den även 

att lärare vill använda det mer men att de behöver både tid och inspiration för att lyckas. 

Dessutom redogör både Norlander och de intervjuade lärarna att den traditionella 

undervisningen dominerar. En traditionell undervisning beskrivs enligt lärarna som 

användning av lärobok och sedan bearbetning utifrån den. Norlander menar att det beror på 

att lärarna känner en trygghet till den traditionella undervisningen och läroboken för att 

försäkran om att eleverna får de kunskaper som krävs för att nå målen uppfyller denna typ av 

undervisning (Norlander 2016: 24). Analysen visar att denna försäkran ligger i grund för hur 

historieundervisningen utformas.  

8.3 Historiemedvetandets påverkan genom skönlitteratur 
Analysen redogör att historiemedvetandet är ett begrepp som kan definieras på olika sätt om 

man utgår ifrån läroplanen. Det som står i läroplanen är att historiemedvetande innebär insikt 

om det förflutna som i sin tur ska forma elevernas syn på nutiden och även uppfattningar om 

framtiden (Skolverket 2011: 172). De lärare som intervjuades beskrev begreppet på olika sätt 

men ändå liknade svaren varandra. Enligt lärarna handlar det om att göra eleverna medvetna 

om historia, de ska kunna koppla dåtiden med nutiden, medvetna om olika påverkan och att 

eleverna blir medvetna om varför dagens samhälle ser ut som det gör idag. Lärarna nämnde 

att historiemedvetande hänger ihop med historiskt tänkande, historisk bildning samt historiska 

sammanhang. Detta kräver att historiska kunskaper levereras på olika sätt och att elevernas 

intresse för historia skapas och behålls. Lärarnas tankar stämmer in på Karlssons definition av 

begreppet, att det hänger ihop med historiskt tänkande (Karlsson 2014: 57). Deras tankar 

stämmer även överens med Lozics definition kring att kunna se samband och skapa en 

förståelse för historia (Lozic 2011: 20). Enligt Thorp handlar det om att tolka det förflutna, 

förstå samtiden och skapa perspektiv på framtiden vilket stämmer överens med vad 

läroplanen beskriver. Thorp synliggör även att tillämpningarna påverkar hur vi ser på 

begreppet. Detta gör att begreppet blir mer svårfångat eftersom användningen av begreppet 

påverkar betydelsen för begreppet. Detta kan vara en anledning till att lärare ser olika på 

begreppet. De använder till exempel skönlitteratur i olika syften och detta påverkar i sin tur 

hur historiemedvetandet ska framhävas i historieundervisningen. Det betyder inte endast att 

eleverna ska bli medvetna om vad som hänt förr och hur det har påverkat oss idag, utan det 

handlar om hur vi arbetar med det och tillämpar det i historieundervisningen menar Thorp 

(Thorp 2016: 225-227).  
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Analysen visar att lärarna inte nämner framtidsperspektivet som både Thorp och Skolverket 

beskriver i samband med begreppet historiemedvetande. Lärarna nämner endast att 

historiemedvetande handlar om att eleverna ska bli medvetna kring historia och varför dagens 

samhälle ser ut som det gör. Eleverna ska se samband mellan dåtid och nutid men de nämner 

inget om framtid. Thorp skriver att historiemedvetande handlar om att tolka det förflutna, 

förstå samtiden och skapa perspektiv på framtiden (Thorp 2016: 225). Skolverket skriver att 

historiemedvetande innebär insikt om det förflutna, som i sin tur påverkar synen på nutiden 

och därefter påverkar en uppfattning om framtiden (Skolverket 2011: 172). Lärarna som 

intervjuades hade mer fokus på dåtiden samt nutiden. Framtidsperspektivet ses ändå som en 

del av begreppet historiemedvetande eftersom det synliggörs tydligt både genom tidigare 

forskning och i läroplanen.  

 

Under analysen visar det sig att de intervjuade lärarna anser att skönlitteratur är en 

kunskapskälla som kan användas som material för att få historiska kunskaper. Detta kan i sin 

tur leda till att historiemedvetande utvecklas. Genom läsning och bearbetning av skönlitteratur 

kan olika historiska kunskaper förmedlas och detta kan i sin tur påverka historiemedvetandet 

menar lärarna. Eleverna får möjligheten att upptäcka, få en bild av historia, förklaringar till 

samhällets förändringar och de kan även skapa intressen. Eftersom eleverna kan relatera till 

skönlitteratur på ett mer inlevelserikt sätt än till läroboken så kan det skapa möjligheter till ett 

historiemedvetande. Lärarna menar därför att skönlitteratur har potential till att bidra till 

elevernas utveckling av historiemedvetande. Detta kan då ske genom olika arbetsformer och 

metoder i historieundervisningen. För att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande 

behöver de förstå relationen mellan det förflutna, samtiden vi lever i och även framtiden. 

Utifrån detta ska även tillämpningen av historiemedvetande förstås. Det handlar om hur 

eleverna skapar sin historiska förståelse, vad som tillämpas och hur eleverna arbetar med 

skönlitteratur och historiemedvetande. (Thorp 2016: 227).  

8.4 Arbetsformer och material inom historieundervisningen 

Genom analysen synliggörs det att lärarna som intervjuades använder olika arbetsformer och 

material i sin historieundervisning. Både lärare B och E berättade att de arbetar tematiskt i so-

undervisningen. De menar att de arbetar med ett område som de sedan kopplar till de 

resterande so-ämnena. När de arbetar med en specifik tidsepok eller historisk händelse så 

arbetar de med faktorer runt om också. Det kan till exempel vara området vikingatiden där de 

arbetar med hur de levde, deras religion och vart de levde. Här har lärarna möjligheten att 

koppla ihop alla so-ämnen för att arbeta tematiskt. Lärare C och D berättade att de arbetar mer 

på ett traditionellt sätt. De arbetar med läroboken, arbetsboken och avslutar det historiska 

området med ett prov. Båda lärarna beskriver att de även använder annat material och andra 

medier men att de oftast väljer ett traditionellt arbetssätt. Alla lärarna som blev intervjuade i 

studien beskrev på något sätt att de försöker och genomför till viss mån ett varierat arbetssätt 

till specifika områden i historieundervisningen. Lärare B, E och F berättar att deras 

historieundervisning är varierad. Lärare C och D beskriver sin historieundervisning genom att 

ge exempel på lektionsupplägg, i deras berättande kan man se en viss variation i 

undervisningen. Det analysen visar i stora drag kring användningen av skönlitteratur är att det 

sker i samband med olika typer av arbetsformer och kombinationer med annat material. 
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Skönlitteraturen tillsammans med olika arbetsformer och material kan skapa historiska 

kunskaper och även utveckla historiemedvetandet hos eleverna.   

 

Läroboken är ett läromedel som alla de intervjuade lärarna använde sig utav i 

historieundervisningen. Det man kan se utifrån resultatet och analysen är att läroboken har en 

central roll i lärarnas historieundervisning. De använder läroboken på ungefär samma sätt och 

använder den trots att det är en annan kunskapskälla som står i fokus. Lärarna har en positiv 

inställning till läroboken men samtidigt nämner lärare B att hen vill komma ifrån den. Lärare 

E anser att lärare måste våga ta in annat material och använda det inom ämnet. I resultatet 

framgår det att de är nöjda med läroboken samtidigt som de vill ha in andra medel i 

historieundervisningen. Ingemansson har skrivit att en kombination av läroboken och 

skönlitteraturen kan utveckla elevernas historiska kunskaper. Eftersom läroboken saknar 

narrativa och berättande inslag kan skönlitteratur komplettera med sådana inslag och 

samtidigt ge kunskaper (Ingemansson 2007:8). Trots att eleverna föredrar en varierad 

undervisning som innehåller varierade arbetsformer så används läroboken ofta. Den har en 

avgörande funktion och påverkar lärandet på olika sätt (Lozic 2011:15). Norlander beskriver 

att läroboken har en dominerande roll i historieundervisningen och att det beror på att lärarna 

känner sig trygga vid användningen (Norlander 2016: 24). Ingemansson förklarar att en 

kombination av läroboken och skönlitteratur är det bästa. Eleverna får på så sätt lite av varje. 

De får dels ett narrativt inslag med historiska kunskaper och även ett inslag med fakta där de 

också kan få historiska kunskaper (Ingemansson 2007:8). Analysen synliggör att lärarna 

använder läroboken i kombination med skönlitteratur vid användningen. De utgår från 

skönlitteraturen för att sedan kombinera och jämföra med läroboken. Trots detta visar 

analysen att lärarna vill komma ifrån läroboken, mestadels för att skapa variation i 

historieundervisningen.  

8.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar studien att skönlitteratur har potential till att förmedla historiska 

kunskaper och utveckla historiemedvetandet hos eleverna. För att detta ska vara möjligt bör 

arbetet och processen vara genomtänkt och historiedidaktiska frågor bör finnas i åtanke för att 

arbetet ska bli lyckat. Det hänger på hur skönlitteraturen används, hur den bearbetas och hur 

arbetet anpassas till elever och situation. Dessa historiedidaktiska faktorer omfattar hela 

processen vid användningen av skönlitteratur i historieundervisningen. Både Nygrens 

historiedidaktiska forskning och denna analys visar vikten av hur arbetet läggs upp och 

genomförs. Som lärare bör man fundera kring variation, undervisningsstrategier, metoder, 

arbetsformer, bearbetning, lärobokens roll vid användningen och hur skönlitteratur ska 

förmedla historia i relation med andra arbetsformer och material (Lozic 2011: 15).  

9. Diskussion 
I denna del diskuteras resultatet och metoden utifrån olika upptäckter som synliggjorts genom 

studien. Resultatdiskussionen diskuterar det analyserade materialet utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Resultatet ställs i förhållande till tidigare gjord forskning och styrdokumenten. 
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Vid metoddiskussionen reflekteras valet av metod och hur metoden har påverkat studiens 

syfte.  

9.1 Resultatdiskussion 
Det analyserade materialet visar att studiens syfte och frågeställning får svar. Intervjuerna 

visar på att skönlitteraturen har potential till att utveckla elevernas historiska kunskaper och 

deras historiemedvetande. Dock handlar det mycket om hur skönlitteraturen används, 

bearbetas och hur det anpassas till eleverna. Tankar som lärarna lyfte vid intervjuerna kring 

detta stämmer väl in på vad den tidigare gjorda forskningen och styrdokumenten visar. 

Lärarna som intervjuades såg skönlitteratur som kunskapskälla som kan ge eleverna historiska 

kunskaper. Det står i läroplanen att undervisningen ska utveckla historiska sammanhang, 

bildning och historiemedvetande. Undervisningen ska även utveckla förståelse för kulturella 

sammanhang, levnadssätt, nutiden, människors villkor och värderingar (Skolverket 2011: 

172). Dessa delar nämndes i samband med intervjuerna med lärarna. De ansåg att 

skönlitteratur kunde bidra till dessa delar genom olika arbetssätt. Ingemansson synliggjorde i 

sin avhandling skönlitteraturens potential. Det visade sig att skönlitteratur kunde utveckla 

elevernas historiska tankar, tolkningar, insikter och historiemedvetande (Ingemansson 2010: 

288-293). Norlander visar också på att skönlitteratur kan levandegöra historia, skapa inlevelse 

och förståelse (Norlander 2016: 80-82). Skönlitteratur kan ge eleverna en insikt av det 

förflutna vilket kan skapa både intresse och kunskaper (Salomon 2013: 442). Resultatet och 

den tidiga gjorda forskningen visar på hur skönlitteraturens potential kan utveckla många 

förmågor och kunskaper hos eleverna. Skönlitteraturen uppfyller även en del syften från 

läroplanen i historia.  

 

Det finns mycket skrivet om vad skönlitteratur bidrar till men personligen anser jag att den 

tidigare gjorda forskningen saknar förklaringar och exempel kring hur skönlitteratur kan samt 

bör bearbetas. Ingemansson beskriver i sin avhandling hur hon gått till väga under arbetets 

gång. Dock handlar det om specifika arbetssätt och arbete kring ett specifikt område. Genom 

denna studie och genom intervjuerna har det synliggjorts att skönlitteratur kan användas på 

många olika sätt och tillsammans med en mängd arbetsformer. Bearbetningen av 

skönlitteratur visade sig vara av stor vikt genom intervjuerna. Samtidigt visade det sig att 

bearbetningen kräver tid och kunskap. Lärarna känner att bearbetningen kan vara svår att hitta 

tid för och en del lärare kände att de behövde mer kunskap om hur de kan bearbeta 

skönlitteraturen så att det inte endast blir högläsning av den. Enligt lärarna har de genomfört 

olika typer av bearbetningar och arbeten i samband med skönlitteraturen. De bearbetningar de 

har utfört är bland annat jämförelse samt återkoppling till läroboken, boksamtal, diskussioner, 

skriva olika typer av texter, läsloggar, teatrar, utflykter, se på film och olika typer av estetiskt 

skapande. Syftet med dessa bearbetningar och arbeten har varit att använda kunskaperna från 

skönlitteraturen till att skapa förståelse och att få möjlighet att använda kunskaperna på olika 

sätt. Personligen tror jag att bearbetningen och arbetet utifrån skönlitteraturen är viktig 

eftersom eleverna behöver förmedla de kunskaper de fått från skönlitteraturen genom olika 

typer av gestaltningar. Dessa bearbetningar har olika egenskaper till att förmedla och 

uppmärksamma eleverna inom historiska kunskaper. Diskussioner, boksamtal och läsloggar 

kan fungera som granskning över elevernas kunskaper och till att skapa djupare förståelse för 
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de historiska kunskaperna som skönlitteraturen presenterar. Genom att koppla och jämföra 

skönlitteraturen med läroboken kan eleverna få möjlighet att arbeta med källkritik samt skapa 

djupare förståelse till historia. Skriva olika typer av texter, spela teatrar och skapa något 

utifrån skönlitteraturen kan bidra till att eleverna får gestalta det lästa utifrån sina tankar och 

funderingar. Det finns mycket som dessa bearbetningar och arbeten kan bidra till och syftena 

kan variera beroende av område samt förmåga som ska redovisas. Det som är viktigt anser jag 

är att eleverna får använda kunskaperna genom att gestalta kunskaperna och förhoppningsvis 

så skapar det både förståelse och historiemedvetande hos dem.  

 

Både resultatet och analysen visar på att skönlitteratur är ett bra medel att använda för att 

förmedla historiska kunskaper och för att skapa intresse. Salomon beskriver historisk fiktion 

som berättelser där kunskaper sätts in i meningsfulla sammanhang. Dock är dessa berättelser 

påhittade och har en helt annan målsättning än att förmedla historiska kunskaper. 

Berättelserna innehåller gestaltningar och dramatiseringar för att skapa intresse vid läsning 

(Salomon 2013: 440- 444). Salomon nämner att det finns risk för att fiktionens målsättning 

kan vara att dra till sig en stor publik och skapa något intressant för de som läser samtidigt 

som den kan förmedlar historiska kunskaper. Det kan dra in en hel del fantasi som ska skapa 

spännande och intressant fiktion (Salomon 2013: 450-451). Detta är inget lärarna nämner vid 

intervjuerna. De visar inte heller någon form av kritik till skönlitteraturen och dess sätt att 

förmedla historiska kunskaper. Däremot redogör lärarna att de använder läroboken i 

kombination med skönlitteratur. De kopplar dessa texttyper till varandra och jämför dem. 

Detta kan vara en av anledningarna till att lärarna väljer att kombinera dessa texttyper. 

Eftersom skönlitteratur är en fiktion och har som syfte att skapa intresse genom gestaltningar 

och dramatiseringar så kan läroboken på så sätt komplettera med olika historiska kunskaper 

som undervisningen behöver. Personligen tror jag att lärarna väljer skönlitteraturen med både 

omsorg och syfte till ämnet. Anledningen till att lärarna inte kritiserar skönlitteraturen som 

fiktion kan bero på att skönlitteraturen har ett syfte att bjuda in och att gestalta historia i 

undervisningen. Detta behöver på så sätt inte betyda att historisk fiktion måste delge korrekta 

historiska kunskaper, utan kan i stället ge både gestaltning och intresse. Det som 

skönlitteraturen saknar kompletteras genom andra läromedel som lärarna använder i 

historieundervisningen.  

 

Resultatet visar att läroboken har en central roll i historieundervisningen. Alla fem lärare som 

blev intervjuade använde läroboken i sin historieundervisning. Någon nämnde att hen ville 

komma ifrån läroboken och några lärare berättade att de använde läroboken frekvent i 

historieundervisningen. Norlander menar att en anledning till att läroboken används frekvent 

är att lärarna känner en trygghet till den och att eleverna får de kunskaper de behöver för att 

klara av målen i historia (Norlander 2016: 24). Ingemansson anser att läroboken bör användas 

i kombination med skönlitteratur för att utveckla elevernas historiemedvetande på bästa sätt 

(Ingemansson 2007:8). Vid intervjuerna framgick det att läroboken användes i kombination 

med skönlitteraturen men samtidigt visade det sig att läroboken ändå dominerar. Några lärare 

använde läroboken, arbetsboken och ett avslutande prov som arbetssätt vid en del områden. 

De berättade att de var nöjda med läroboken men att de är medvetna om att det finns annat 

material. Hur kommer det sig då att lärarna ändå styrs till en viss del av läroboken och 
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behöver andra medel kombineras med läroboken? Räcker det inte med att kombinera andra 

läromedel till exempel skönlitteratur och film? Eller går eleverna miste om viktiga kunskaper 

som de behöver för att klara målen i historia? Om forskningen visar på att skönlitteratur har 

potential att utveckla elevernas historiska kunskaper bör det då inte gå att kombinera den med 

andra medel? Lärarna vid intervjuerna var samtidigt medvetna om sin användning av 

läroboken och de verkade nöjda med användningen.  

 

Resultatet och analysen synliggör att lärarna har många olika tankar kring begreppet 

historiemedvetande. Deras svar stämde överens med Lozics och Karlssons förklaringar över 

begreppet. Samtidigt nämns det både vid intervjuerna och i Karlssons definition att det är ett 

omfattande och svårfångat begrepp (Lozic 2011: 20 & Karlsson 2014: 57). Trots att det är 

historiedidaktikens absoluta nyckelbegrepp så är definitionen av det svårfångat. Thorps 

definition av begreppet är också att det är svårt att greppa och att det är vagt. Dock visar 

Thorps undersökning att tillämpningen av historiemedvetandet spelar stor roll för hur vi ska 

se på begreppet. Hur kan det komma sig att lärare inte tänker kring hur de tillämpar begreppet 

i undervisningen? Historieundervisningen har syften som ska uppfyllas och genom olika 

syften bör historiemedvetande tillämpas på olika sätt för att utvecklas. Eftersom olika 

förmågor tillämpas så bör också begreppet tillämpas på olika sätt för att skapa kunskap. Detta 

är intressant eftersom Thorp tar upp sex olika tillämpningar som skapar olika innebörd för 

begreppet. Det är bland annat att begreppet kan skapa identitet, mening, historia, insikter och 

påverka våra moraliska värderingar (Thorp 225-227). Det är intressant att historiemedvetande 

i relation till tillämpningar inte synliggörs i läroplanen eller att lärarna inte är medvetna om 

det eftersom historiemedvetande är dels ett nyckelbegrepp men också att det kan ha olika 

innebörd beroende av syfte.  

 

Historiemedvetande beskrivs inte så djupgående i läroplanen, mer än att 

historieundervisningen ska utveckla historiemedvetandes hos eleverna och att det innebär att 

få en insikt i det förflutna som ska känneteckna synen på nutiden och uppfattningen om 

framtiden (Skolverket 2011: 172). Denna definition är tunn och det gör att det finns möjlighet 

att tolka det på olika sätt. Hur kommer det sig att begreppet inte tydliggörs för lärare? Om 

historiemedvetande är ett nyckelbegrepp som har stor vikt i historieundervisningen så bör 

historielärare ha goda kunskaper om vad begreppet innebär. De bör veta innebörden av 

begreppet för att det ska vara möjligt för eleverna att utveckla sitt historiemedvetande. Genom 

undervisningen ska lärarna skapa lektioner där eleverna får insikter och kunskaper om det 

förflutna, nutiden och framtiden. Lärarna bör även ha kännedom för hur de ska förmedla 

historiska kunskaper som kan påverka samt utveckla elevernas historiemedvetande. För att 

lärarna ska få denna kännedom krävs det kunskaper om begreppet vilket de bör få genom till 

exempel lärarutbildningen. Det visade sig även genom resultatet och analysen att de 

intervjuade lärarna inte nämnde framtidsperspektivet inom begreppet historiemedvetande. 

Lärarna hade fokus på att eleverna ska blir medvetna om dåtiden och nutiden men inte 

framtiden. Hur kan det komma sig? Bör inte eleverna få uppfattningar om framtiden? Genom 

insikter om dåtiden samt nutiden så bör eleverna få med sig tankar om framtiden för att dels 

kunna förändra och även förstå den. Detta visar att det är viktigt att begreppet 

historiemedvetande tydliggörs för lärare. Lärarna bör ha kännedom om alla delarna som 
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historiemedvetande ska bidra till för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt 

historiemedvetande och sina förmågor inom ämnet historia.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att historiemedvetande behöver tydliggöras för både 

lärare samt elever för att kunna uppnå den utveckling som historieundervisningen ska bidra 

till. Lärare behöver fundera kring användningen skönlitteratur i kombination med läroboken. 

Hur kombineras dem och hur kan de kombineras med andra medier, läromedel och arbetssätt? 

Hur stor plats bör läroboken ta i kombination med skönlitteraturen i historieundervisningen? 

Eftersom lärarna hade positiva tankar om läroböckerna så har de en funktion i 

historieundervisningen men kanske det går att uppmärksamma och uppmana mer till 

kombinationer med skönlitteratur. Resultatet har även visat att kunskaper om bearbetning av 

skönlitteratur behövs. En del lärare känner att de saknar det och att det kan påverka 

användningen av skönlitteratur bland alla skolor i landet. Med tanke på lärobokens roll i 

historieundervisningen och lärares tankar av den traditionella historieundervisningen bör 

kunskaper om användningen av skönlitteratur spridas. Eftersom vi vill uppnå en varierad och 

utvecklande undervisning så bör olika mediers potential förmedlas. Detta skulle kunna 

förmedlas genom lärarutbildningar och även fortbildningar via arbetsplatser. Personligen 

anser jag att genom denna typ av studie där lärare delar med sig av erfarenheter och tankar 

kring skönlitteratur kan förmedla dessa kunskaper. Dessa kunskaper och erfarenheter kan i sin 

tur inspirera och stötta lärare i historieundervisningen.  

9.2 Metoddiskussion 
Urvalet för studien var ett bekvämlighetsurval på grund av tidsbrist. Detta urval synliggjordes 

genom att jag endast kontaktade skolor i mitt närområde för att enkelt och snabbt kunna ta 

mig till skolorna vid intervjutillfällena. Rektorerna var de personer som kontaktades i första 

hand sedan vägledde de mig till lärare som undervisade i årkurserna 4-6 och använde 

skönlitteratur i historieundervisningen. Utifrån detta urval visade det sig att det var svårt att 

hitta dessa lärare som kunde ställa upp med så kort varsel. Hade jag fått gjort om detta hade 

jag sökt efter lärare i mycket mer god tid eftersom lärare redan har tidsbrist i sitt arbete. Dock 

var detta inte möjligt eftersom detta examensarbete är tidsbegränsat och kräver mycket tid. 

Genom kontakter från lärare som ställde upp lyckades jag få ihop fem lärare som hade 

erfarenhet av skönlitteratur i historieundervisningen och kunde ställa upp på att svara på mina 

frågor. Allt detta tog mycket tid, det vara alltifrån att ringa runt till olika skolor till att 

intervjua lärare samt att därefter transkribera intervjuerna. Alla intervjuer spelades in för att 

därefter transkriberas, på så sätt skulle det bli enklare att analysera resultatet eftersom det blir 

tydligare med skriftspråk (Tholander & Cekaite 2015:197). Transkriberingen var mycket 

tidskrävande men till mycket hjälp vid analysen. Svaren på frågorna kategoriserades och 

sammanställdes för att sedan kunna göra en innehållsanalys. Denna innehållsanalys gjorde att 

det blev tydligare att identifiera mönster, samband, likheter och skillnader (Larsen 2009: 101-

102). Jag anser att validiteten redovisats genom att materialet har varit relevant för studien. 

Syftet, frågeställningen, intervjuguiden, transkriberingen av intervjuerna visar på validitet i 

studien. De rätta frågorna har ställts i förhållande till historiedidaktiskt teori och de har gett 

svar på det studien skulle undersöka. Reliabilitet redogörs genom att studiens process 

redovisas under hela examensarbetet. Tillvägagångssättet redovisas vid studiens process med 
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bakgrund till forskning och litteratur. Bearbetningen av materialet redovisas också i studien 

genom till exempel transkriberingen och innehållsanalysen.  

 

Det svåraste med intervjuerna var att vara så neutral som möjligt och inte visa vad man själv 

har för åsikter då ämnet har ett stort intresse. Inför intervjuerna hade jag funderat vad jag 

kunde få för svar under intervjuerna och på så sätt hade jag förberett följdfrågor vilket var till 

stor hjälp vid denna studie. Intervjuguiden var också till stor hjälp, de strukturerade frågorna 

gjorde att det enklare gick att genomföra intervjuerna. Om jag skulle göra om denna studie så 

skulle jag först och främst vilja ha mer tid för att kunna gå ner mer djupare i ämnet. Jag skulle 

vilja ha mer tid till intervjuerna så att lärarna inte känner sig stressade under intervjuerna. 

Stressen kände jag inte hos alla men en del lärare hade lektioner efter intervjuerna vilket 

gjorde att de kanske inte hade tiden att ge en del förklaringar på ett djupare plan. Detta gjorde 

att man kände som intervjuare att man inte ville pressa dem till att utveckla svaren om man 

visste att de hade bråttom till nästa lektion. Det som saknas vid denna typ av studie är att 

kroppsspråket eller ansiktsuttryck inte synliggörs. Det förstärker deras tankar och förklaringar 

vid svaren anser jag och hade definitivt kunnat göra att läsaren av denna studie hade fått en 

inblick i lärarnas förklaringar och svar. Vid denna studie hade jag även velat komplettera med 

intervju av elever och observationer vid användningen av skönlitteratur i 

historieundervisningen. Detta är svårt att få till och tidskrävande. Vid intervjuer med elever är 

det mycket att tänka på och även lektionstid som försvinner för de eleverna. När det gäller 

observation av en historielektion där skönlitteratur används gäller det att man vet när det 

kommer ske och att det sker under den perioden studien utförs. Tidsaspekten är dock ett 

återkommande problem vid dessa typer av studier och tidsaspekten är svår att lösa. 

Avslutningsvis kan jag ändå anse att genom den valda metoden har jag fått svar på både mitt 

syfte och min frågeställning. Lärarna har delat med sig av erfarenheter, tankar, tips och idéer 

kring skönlitteratur i historieundervisningen vilket gör att kunskaperna förts vidare.  

10. Sammanfattande slutsats 
Syftet med studien var att undersöka lärares tankar kring användningen av skönlitteratur i 

historieundervisningen i årkurserna 4-6 samt om och hur skönlitteratur påverkar 

historiemedvetandet. Denna studie utgick ifrån en frågeställning och fem genomförda 

intervjuer. Svaren på syftet och frågeställningen redovisades i resultatdelen därefter 

analyserades resultatet. Resultatet och analysen visar att alla dessa fem lärare använde 

skönlitteratur i historieundervisningen på olika sätt. En del arbetar med skönlitteratur inom 

specifika områden och bearbetar därefter litteraturen genom olika metoder samt medier. 

Lärarna har använt skönlitteratur ihop med filmer, bilder, texter, skrivuppgifter, teatrar och 

eget skapande. Genom studien har lärarna gett exempel på arbeten de genomfört tillsammans 

med skönlitteratur. De har gett exempel på hur man kan arbeta med skönlitteratur och även 

delat med sig av tips på författare och böcker som kan användas i historieundervisningen. 

För- och nackdelar har synliggjorts genom studien. De fördelar som resultatet redogör är 

bland annat att skönlitteratur bidrar till historiska kunskaper, tolkningar, historiskt tänkande, 

reflektioner, intresse och nyfikenhet. Nackdelarna som synliggörs är bland annat tidsbrist, 
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omotiverad läsning och att eleverna behöver blir medvetna om vad skönlitteraturen kan bidra 

till.  

 

Lärarna som intervjuades anser att skönlitteratur har potential att utveckla elevernas historiska 

kunskaper och deras historiemedvetande. De ansåg att skönlitteratur kan ses som en 

kunskapskälla där eleverna kan hämta kunskaper och medvetenhet om det förflutna samt 

koppla det till nutiden. Eleverna får möjligheten att tolka, tänka, reflektera och fundera kring 

historia genom skönlitteraturen. Skönlitteraturen kan även skapa en varierad 

historieundervisning. Eftersom detta är en av skolans alla uppgifter, att undervisningen ska 

vara varierad och arbetsformerna ska även varieras så är det viktigt att lärare känner till olika 

arbetssätt. Några lärare nämnde att de ofta använde en traditionell undervisning med lärobok, 

arbetsbok och ett avslutande prov. De erkände också att de vill arbeta mer med skönlitteratur 

samt komma ifrån läroboken ibland. Därför är det viktigt att lärare får kännedom om vilken 

potential skönlitteraturen kan ha till historieundervisningen. Studien påvisar hur lärare 

använder skönlitteratur i historieundervisningen samt att de lärare som ingick i studien anser 

att skönlitteratur kan påverka elevernas historiemedvetande på ett positivt sätt. Den visar 

skönlitteraturens potential inom historieundervisningen och den visar även vikten av 

bearbetning. Eftersom bearbetningen kan se ut på olika sätt så krävs det att den anpassas till 

eleverna och arbetsområdet. Detta är något som jag personligen anser är av vikt att undersöka 

och lärare bör ta del av dessa typer av undersökningar för att kunna utveckla sin 

historieundervisning. Genom undersökningar där erfarna lärare delar med sig av sina 

undervisningsupplägg kan lärare få inspiration och kunskaper om hur skönlitteratur kan 

användas inom historieundervisningen.  

10.1 Vidare forskning 
Under arbetets gång har många olika tankar, idéer och funderingar väckts hos mig. Intresset 

för historiedidaktiska frågor har vuxit och en del ämnesdidaktiska frågor har kanske inte blivit 

besvarade i studien. Personligen anser jag att genom resultatet och analysen kan man se en 

bristande del hos lärarna. De saknar didaktiska kunskaper kring olika medier som kan 

användas i undervisningen. I detta fall var fokus riktat på skönlitteratur. Lärarna använde 

många liknande sätt för att arbeta med skönlitteratur i historieämnet. En del lärare delade med 

sig av att de inte använde skönlitteraturen i den utsträckning som de skulle vilja. 

Anledningarna varierade men det kunde handla om tidsbrist, kunskaper inom användningen 

och att vara bekväm med läroboken som de anser fungerar i undervisningen. En av lärarna 

som blev intervjuade anser att lärare måste våga ta in annat material i historieundervisningen 

och det kräver i sin tur att det finns kunskaper om hur användningen kan fungera. Som 

blivande lärare anser jag att det är intressant att läsa forskning där lärare ger sina erfarenheter 

av användningen av skönlitteratur. Därifrån kan lärare få didaktiska kunskaper och svar på 

olika didaktiska frågor. En av lärarna sa också under intervjun att bearbetningen av 

skönlitteraturen är viktigt. Därför är det viktigt att kunskaper kring bearbetningen av 

skönlitteratur också synliggörs. Som jag tidigare nämnt är ett intressant forskningsområde 

användning och bearbetning av skönlitteratur i historieundervisningen. Det skulle även vara 

intressant att undersöka hur man kan få lärare att våga använda skönlitteratur mer i 

historieundervisningen.   
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Bilaga 1. Brev till rektorerna 
 

Hej. 

Mitt namn är Alexandra Hägg och jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. I utbildningen ingår det att skriva examensarbete vilket jag håller på med 

just nu. Mitt arbete handlar om användningen av skönlitteratur i historieundervisningen. 

Syftet med studien är att analysera hur skönlitteratur kan användas och betydelsen av 

skönlitteratur i historieundervisningen. Jag är nyfiken på lärares tankar kring detta och vad de 

upptäckt vid användningen. För att kunna genomföra denna studie är jag intresserad av att 

intervjua lärare som undervisar i historia och har använt skönlitteratur i undervisningen.   

 

Därför undrar jag om det finns någon lärare på din skola som undervisar i historia och har 

någon erfarenhet av skönlitteratur i historieundervisningen som jag skulle kunna ta kontakt 

med. Detta är frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta intervjun. Kommunen, 

skolan samt deltagarna kommer vara anonyma och materialet kommer endast användas för 

studiens syfte.  

 

Jag skulle vara mycket tacksam om denna information kom till dessa lärare och om jag skulle 

kunna få kontaktuppgifter till dem för att boka in intervjuer. Detta skulle vara till stor hjälp 

för mig och min undersökning. Det bästa vore om jag kunde får svar oavsett om det är möjligt 

eller inte under denna vecka för att kunna planera intervjuer. Därför kommer jag att ringa er i 

slutet på veckan men ni är välkomna att kontakta mig innan.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Hägg 

h13alhag@du.se 

070-777 49 89 

 

 

mailto:h13alhag@du.se
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Bilaga 2. Samtyckesblankett  
 

Jag samtycker härmed att delta i studien och har fått information om studiens syfte. Jag är 

medveten om hur informationen kommer att användas, samlas in och bearbetas. Jag är även 

medveten om att kommunen, skolan och mitt deltagande är anonymt i studien och att all 

information kommer behandlas konfidentiellt. För att feltolkning inte ska ske vid bearbetning 

av intervjun kommer den att spelas in för att sedan transkriberas. Detta har jag fått 

information kring och även att inspelningarna kommer förvaras konfidentiellt. Jag har fått 

information om att mitt deltagande i studien är frivillig och jag kan när som helst avbryta min 

medverkan utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att delta i denna intervjustudie som 

handlar om skönlitteratur i historieundervisningen.  

 

 

 

 

 

 

Underskrift                                                                      Namnförtydligande  

 

 

 

Datum och plats
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Bilaga 3. Intervjufrågor/ intervjuguide 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka årskurser har du arbetat i? 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 Vad har du för tankar kring ämnet historia? 

 Vad har du för tankar kring historiemedvetande? 

 Vad tror du det krävs för att eleverna ska kunna utveckla sitt historiemedvetande? 

 Vad använder du för läromedel, material, medier och arbetsformer i 

historieundervisningen? 

 Hur har du använt skönlitteratur i historieundervisningen?  

 Hur har användningen fungerat?  

 Hur har du uppfattat elevernas åsikter kring användningen av skönlitteratur?  

 Vilka fördelar har du upptäck vid användningen?  

 Vilka nackdelar har du upptäckt vid användningen?  

 Vilket syfte har skönlitteraturen haft i historieundervisningen?  

 Vad har du för tankar kring skönlitteratur i koppling till elevers historiemedvetande? 

Kan skönlitteratur utveckla historiemedvetandet? I så fall hur? 

 Har du några övriga tankar kring skönlitteratur som medel i historieundervisningen? 

 

Exempel på följdfrågor: 

 Kan du utveckla svaret? 

 Hur kan du veta det? 

 Hur menar du? 

 Har jag uppfattat det rätt? 

 Kan du ge ett exempel?   


