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Sammanfattning Lgr11 fokuserar på att elever ska kunna se samband mellan dåtid, nutid 
och framtid inom historieämnet. Dessa samband kallas 
historiemedvetande. Skönlitteratur skapar djupare förståelse som gynnar 
historiemedvetande. 
 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur skönlitteratur kan 
användas som historisk källa, hur skönlitteratur kan påverka elevernas 
historiemedvetande och dessutom ta reda på varför eller varför inte 
lärare använder skönlitteratur i historieundervisningen. Mina 
frågeställningar för litteraturstudien är: Hur kan skönlitteratur betraktas 
som källa inom historieundervisning?, Hur kan skönlitteratur i 
historieundervisningen påverka elevers historiemedvetande?, och 
Varför/varför inte bör lärare använda skönlitteratur i 
historieundervisningen? För att besvara frågeställningarna och uppnå 
studiens syfte har jag tagit fram, analyserat och sammanställt 
vetenskapliga studier om betydelsen av skönlitteratur i 
historieundervisningen.  
 
Resultaten visar att skönlitteratur kan ses som historisk källa, men bör 
granskas kritiskt för att säkerställa pålitligheten. Historiemedvetande 
utvecklas genom skönlitteratur, men elevernas läsförmåga, om de 
identifierar sig med boken och vilka didaktiska metoder lärare väljer är 
av betydelse för hur historiemedvetande utvecklas. Lärarens 
förutsättningar avgör om skönlitteratur används i historieundervisningen. 
Lärare vill jobba med skönlitteratur i historieundervisningen, men många 
har inte möjlighet till det.  
 
Vidare forskning kan undersöka om man genom skönlitteraturen i 
historieundervisning kan se sambanden mot den tänkta framtiden, då den 
aspekten av historiemedvetande saknades i litteraturstudiens 
källmaterial. En längre forskningsstudie om skönlitteratur i 
historieundervisningen hade varit också varit värdefull, då resultaten jag 
tagit del av grundar sig på kortare forskningsstudier. En sådan studie 
hade kunnat visa hur historiemedvetandet utvecklas över tid, och om 
aspekter som påverkar skönlitteraturens betydelse för 
historiemedvetande förändras. 
 
 

Nyckelord Historieundervisning, historiemedvetande, skönlitteratur 
  
Handledare Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft 
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Förord	
Jag vill tacka min lärare vid Göteborgs Universitet, Magnus Hermansson Adler, som med sin 

långa erfarenhet inspirerade mig till nya sätt att se på undervisning i historia.	

	

Jag vill även tacka min sambo, min familj och mina vänner som stöttat mig när 

examensarbetet känts tufft och överväldigande.	
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1. Bakgrund	
I detta kapitel ges information om bakgrunden till varför jag har valt att genomföra en 

litteraturstudie om betydelsen av arbete med skönlitteratur i historieundervisning. Först 

kommer jag ge en bakgrund från mitt eget liv som motiverar mitt val av 

undersökningsområde från ett personligt plan. Sedan kommer litteraturstudiens syfte och 

frågeställning presenteras, och även de koppling till den rådande läroplanen, Lgr11, som 

ytterligare stöd för att motivera litteraturstudiens relevans. Därefter presenterar jag de 

problemområden som står till grund för studien, och motivera dessa med stöd av referenser i 

form av litteratur och forskning. Slutligen definierar jag de centrala begrepp som denna 

litteraturstudie grundar sig på.	

1.1 Inledning	
Under 90-talet gick jag själv i grundskolan, och genom mina år som elev tyckte jag om att 

både läsa och skriva berättelser. Det var i de skönlitterära verkens värld som jag kunde leva 

mig in i andras liv och på något sätt kunna känna på hur det är att vara just de karaktärerna. 

Jag minns dock att stort fokus på mina historielektioner i grundskolan låg på att rabbla fakta, 

såsom årtal och namn, som man skulle lära sig utantill. Undervisningen bestod till stor del av 

återberättande och läsning i faktaböcker, helt avskalat från känslor eller större sammanhang. 

Komplexa berättelser som förvandlas till punkter på en tidslinje, utan något vidare djup. 

	

Mellan 90-talet och dagens 2019 har vi fått en ny läroplan, men under mina VFU-veckor på 

lärarutbildningen har jag sett samma typer av metoder och syn på historieundervisning som 

på 90-talet. Därför ställer jag mig frågan, varför är det så? Magnus Hermansson Adler (2014) 

menar att skönlitteraturen kan mediera kunskap på ett annat sätt än vad facklitteraturen kan, 

då skönlitteraturen kan förmedla tankar, motiv och känslor om historiska händelser. 

Författaren skriver att när facklitteraturen fokuserar på fakta, så fokuserar skönlitteraturen på 

känslorna, och menar att skönlitteraturen kan ge oss en sorts sanning som facklitteraturen inte 

når. Dessutom kan skönlitteraturen många gånger kan betraktas som likvärdig en historisk 

källa som traditionell historisk forskning (Hermansson Adler, 2014). Författaren menar att 

både skönlitteratur och facklitteratur kan förmedla historisk empati hos eleverna, men att 

skönlitteratur i större utsträckning ger flera olika perspektiv för att betrakta en och samma 

företeelse. Hermansson Adler (2014) poängterar att förmågan att se historien ur olika 
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perspektiv är en central del i läroplanen, och därför bör skönlitteratur implementeras i 

historieundervisningen. 

 

Skönlitteraturen kan alltså vara en skattkista för barnens utveckling inom historieämnet om 

det används på rätt sätt enligt Hermansson Adler (2014). Dessutom tror jag att ett ökat arbete 

med skönlitteratur hade gett historieämnet ökad status i skolan, både för eleverna och lärarna. 

Men på grundskolorna jag besökt tycks denna skattkista inte hittas, eller av vilken annan 

anledning implementeras inte skönlitteraturen i historieundervisningen mer? Detta är 

bakgrunden till mitt intresse att undersöka vad forskning säger om skönlitteratur i 

historieundervisningen - hur man kan betrakta skönlitteraturen som källa, hur den kan 

påverka elevers historiemedvetande, och få svar på varför eller varför inte historielärare 

använder skönlitteratur i sin undervisning.	

1.2 Problemområde	
Eliasson (2014) menar att historiemedvetande är det centrala begreppet i Lgr11 för 

historieämnet, och att fokus på undervisningen ska ligga på att se samband mellan dåtid, 

nutid och framtid. Att undervisningen ska ge elever i grundskolan förståelse för människor 

över tid. Genomgående lyfter Eliasson det narrativa berättandet som medel för att tillgå sig 

historiemedvetande, inom vilket skönlitteratur ingår, eftersom det är berättande i textform. 

Eliasson menar att svaret på frågan “Varför undervisa om historia?” är att bilda sig 

historiemedvetande, vilket i sig alltså gynnas av berättande. En kan då anta att skönlitteratur 

bör vara ett stående inslag och fungera som källa i historieundervisningen. Trots att begreppet 

historiemedvetande varit centralt i läroplanen i 25 år, sedan Lpo94, så används inte 

skönlitteratur i undervisningen. Potentialen som Hermansson Adler menar att 

skönlitteraturens har utnyttjats alltså inte praktiskt på skolorna.	

 

Skolinspektionen har publicerat en rapport där de kvalitetsgranskat undervisning i historia. I 

granskningen har Skolinspektionen observerat att arbete med narrativt berättande och 

skönlitterära verk gynnar utveckling för elevernas historiska empati, vilket de sett som 

anmärkningsvärt. Skolinspektionen menar samtidigt att detta måste problematiseras eftersom 

innehållet i skönlitteraturen inte kan betraktas som ett historiskt källmaterial 

(Skolinspektionen, 2015).  
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Skolinspektionen rekommenderar yrkesverksamma lärare att hitta historiskt källmaterial på 

Internet-sidor som erbjuder detta gratis om skolans budget är för knapp för att köpa in eget 

material. Skolinspektionen hänvisar även lärare att besöka Skolverkets hemsida för att hämta 

historiskt källmaterial och bedömningsuppgifter som de garanterar går i linje med den 

rådande läroplanen (Skolinspektionen, 2015). På Skolverkets hemsida kan jag inte hitta något 

skönlitterärt verk som de menar kan betraktas som ett historiskt källmaterial. Finns det något 

problem i att arbeta med skönlitteratur i historieundervisningen, eftersom Skolverket inte ger 

förslag på sådana verk när samtidigt historiedidaktiker lovordar skönlitteraturens positiva 

påverkan av elevernas utvecklande av historiemedvetande? Det är alltså ett problemområde 

att skönlitteratur inte tycks kunna kan användas som historisk källa.	

1.3 Studiens syfte	
Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger om betydelsen av att arbeta med 

skönlitteratur inom historieundervisning, och hur skönlitteratur kan påverka elevers 

historiemedvetande. Litteraturstudien avser dessutom att ta reda på hur skönlitteratur kan 

betraktas som källa inom historieundervisning, samt hitta anledningar till varför eller varför 

inte lärare bör använda skönlitteratur i sin undervisning.	

 

Målet för min litteraturstudie är att få en större insikt i hur skönlitteratur kan påverka elevers 

historiemedvetande inom historieundervisning, samt att få djupare förståelse för innebörden 

av att arbeta med skönlitteratur i historieundervisningen.	

 

Vinsten jag ser för lärare och lärarstudenter att läsa denna litteraturstudie är att de i större 

utsträckning kan motivera sitt didaktiska val av att arbeta med skönlitteratur i 

historieundervisningen, och stödja valen med den forskning som jag presenterar i arbetet. 

Stödjer man sin undervisning på forskning så gynnas både skolan som institution, men även 

elevernas utveckling (Hermansson Adler, 2014) 

1.4 Frågeställningar	
• Hur kan skönlitteratur betraktas som källa inom historieundervisning? 

• Hur kan skönlitteratur i historieundervisningen påverka elevers historiemedvetande? 

• Varför/varför inte använder lärare skönlitteratur i historieundervisningen? 
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För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har jag systematiskt tagit fram, 

analyserat och sammanställt vetenskapliga studier och andra vetenskapliga artiklar om arbete 

med skönlitteratur i historieundervisningen. 	

1.5 Styrdokument	
I Lgr11 (Skolverket, 2011) står syfte och centralt innehåll för ämnet historia beskrivet. Jag 

har här plockat ut och kort sammanfattat vad Skolverket menar att elever i grundskolan ska 

kunna i ämnet historia. Enligt min analys av hur historieämnet är beskrivet i läroplanen så är 

fokus att eleverna ska se sambanden mellan det förflutna, samtiden och framtiden, vilket är 

vad begreppet historiemedvetenhet avser. Enligt Skolverket är syftet med att läsa historia på 

grundskolan dels att eleverna ska skapa kunskaper om historiska sammanhang, och 

därigenom bygga historiemedvetenhet. Hur sammanhangen och historiemedvetandet ska 

förmedlas framgår inte i läroplanen. Undervisning i historia syftar även på att eleverna ska få 

möta historien, ställa frågor om den och utveckla förståelse för dåtidens människor och deras 

livsvillkor (Skolverket, 2011). Det går att tyda en röd tråd genom läroplanen där fokus inom 

historia ligger på förmågor om förståelse, snarare än utantill-kunskap där namn och år nötas 

in.	

1.6 Centrala begrepp	

1.6.1 Historiemedvetande	

Mary Ingemansson (2016) definierar begreppet historiemedvetande som vetskapen om att 

alla människor präglas från deras tid och rum. Att ha vetskap om en härkomst och en framtid, 

och att ingenting är oföränderligt. Historiemedvetande syftar alltså på att se samband mellan 

det förflutna, nutiden och framtiden. 

	

Hermansson Adler (2014) lyfter fem olika betydelser av begreppet, vilka är 

historiemedvetande som identitet, som ett möte med det annorlunda, som en socio-kulturell 

lärprocess, som en värde- och principförklaring och som en berättelse. Dessa fem 

förklaringar visar hur mångfacetterat begreppet är. K-G Karlsson (2014a) menar att 

historiemedvetande är ett svårfångat begrepp som kan innebära flera tolkningar, och menar 

att inom historiemedvetande finns dåtid, nutid och framtid samtidigt närvarande. Karlsson 

(2014a) förklarar att historiemedvetande hjälper oss att begripa vår tillvaro, och fungerar som 

en mental kompass som hjälper oss att orientera oss i tiden och skapa mening. 
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Historiemedvetande är enligt Karlsson en reflexiv dimension av historieämnet, det vill säga 

att det är upp till betraktaren som reflekterar över sin egen identitet i ett historiskt perspektiv. 

Därför måste individen ha någon form av koppling till historien för att skapa 

historiemedvetande, exempelvis den lokala historien där man är bosatt eller att personen har 

ett genuint intresse för den historiska händelsen. 

	

Min tolkning av begreppet historiemedvetande som litteraturstudien ska ses utgå ifrån är 

Ingemanssons förklaring, det vill säga förmågan att se samband mellan det förflutna, nutid 

och framtid. Min definition av begreppet motsätter sig delvis till Karlssons definition, alltså 

innebär min definition inte att individen måste ha koppling till historien för att skapa 

historiemedvetande.	

1.6.2 Skönlitteratur	

I mitt arbete så avser begreppet skönlitteratur fiktiva prosatexter som kan vara i både form av 

noveller och romaner som beskriver historiska händelser och/eller epoker. Litteraturen kan 

vara skrivna i modern tid och gestalta historien, men kan även vara skönlitteratur som är 

skriven i den samtid som litteraturen avspeglar. 

	

2. Metod 	
I detta kapitel kommer jag att presentera vilka metoder jag valde att använda mig av för att 

samla data till att kunna genomföra denna litteraturstudie. De databaser som använts för 

inhämtning av källor och söksträng som använts för litteraturstudien kommer lyftas. Slutligen 

delges de manuella sökningar som gjorts för att samla ytterligare relevanta källor till studien. 
 

2.1 Databaser och sökning	
I detta avsnitt delges vilka metoder jag använt mig av för att söka efter källor att bygga denna 

litteraturstudie på. Samtliga källor som litteraturstudien bygger på är refereegranskade, det 

vill säga att de är vetenskaplig granskade för att säkerställa objektivitet och vetenskaplig 

standard. I Bilaga A till litteraturstudien finns en artikelöversikt där samtliga källor som legat 

till grund för min litteraturstudie kortfattat redovisas.	
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2.1.1 SwePub	

Jag inledde litteraturstudien med att söka efter källor på databasen SwePub, som är en mindre 

databas med publikationer från svenska lärosäten. I databasen fick jag söka efter både 

refereegranskade och övrigt vetenskapliga publikationer, eftersom avhandlingar inte kommer 

upp i träfflistan med avgränsningen “refereegranskat”, trots att de är vetenskapligt granskade. 

 

När sökning av artiklar inleddes valde jag att testa att använda mina nyckelord i olika 

kombinationer. Exempel på ord jag testade var: Historiemedvetande, historieundervisning, 

skönlitteratur, litteratur, berättande, narrativ, historia, historiedidaktik. I test-sökningarna gav 

kombinationerna olika träffar. En kombination gav ett par relevanta artiklar från test-

sökningar, och en annan kombination gav andra relevanta träffar. Jag insåg att anledningen 

till de olika träffar berodde på vilken form av orden jag använde i min söksträng. Jag fick 

alltså inte samma träffar då en artikel hade ordet “skönlitteratur” i titeln, medan en annan 

hade “skönlitterärt” och en tredje “skönlitterära”. Eftersom de olika ändelser gav olika 

relevanta träffar så använde jag mig av trunkering. Jag förkortade nyckelbegreppet, 

skönlitteratur, och använde istället sökordet skönlitt*. Trunkeringen vidgade resultat av 

träffar då databasen tar fram träffar där flera olika ändelser är möjliga. Detta medförde att de 

träffarna som jag fick från de olika variationerna av begreppet (skönlitteratur, skönlitterärt, 

skönlitterära), hamnade i samma sök-träfflista. 

	

Litteraturstudien avser att undersöka vad forskning säger om betydelsen av skönlitteratur i 

historieundervisning, och fokuserar på historiemedvetande, som är mitt andra centrala 

begrepp. Jag ville dock inte begränsa träffarna till att innehålla begreppet, då studien även 

avsåg att undersöka skönlitteratur som källa i historieundervisning och varför eller varför inte 

lärare använder skönlitteratur i historieundervisningen. Vid test-sökningar upptäckte jag att 

det finns ett många begrepp som i kombination med “skönlitteratur” var relevanta för studie. 

Till exempel så upptäckte jag att orden “historiemedvetande”, “historiedidaktik” och 

“historieundervisning” i kombination med mitt andra sökord, det vill säga skönlitt*, gav 

relevanta träffar som skulle kunna användas som källor för min litteraturstudie. Därav valde 

jag att även med mitt andra nyckelbegrepp använda mig av trunkering, och sökordet som jag 

använde blev därmed “historie*”. Jag valde att sätta den booleska operatorn “AND” mellan 

mina sökord, och därmed säkerställa att träffarna innehöll båda de trunkerade begreppen i 

någon kombination.	
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“Skönlitt* AND historie*” blev således min slutgiltiga söksträng. Den gav mig 34 träffar på 

SwePub, vilket jag ansåg var en lagom mängd för mig att hantera och började gå igenom 

sökträffarna systematiskt. Jag läste igenom abstract och ögnade igenom fulltexten på samtliga 

träffar för att avgöra om de går att använda i litteraturstudien, det vill säga om de var 

refereegranskade eller inte. Jag kunde då även konstatera att en del träffar var uppenbart 

irrelevanta för min litteraturstudie, då handlade om helt andra ämnen än 

utbildningsvetenskap. Slutligen läste jag 10 av de 34 träffarna i helhet. Av dessa 10 har jag 

använt 3 som källor för studien. Övriga källor var antingen irrelevanta för studiens syfte och 

frågeställningar, eller uppfyllde inte kravet att vara refereegranskade.	

2.1.2 ERIC	

När jag skulle söka efter artiklar i den internationella databasen för vetenskapliga 

publikationer inom utbildningsvetenskap, ERIC, så började jag med att använda samma 

sökord som jag gjorde på SwePub, fast då istället översatta till engelska. Jag begränsade 

sökningen till att enbart visa granskade träffar, det vill säga “peer reviewed”, och dessutom 

avgränsade jag sökningen till att enbart innefatta “academic journals”. Detta gjorde jag för 

att säkerställa att artiklarna som jag tog del av var refereegranskade. I databasen ERIC 

användes inte trunkering, eftersom att det engelska språket inte använder sig av sammansatta 

ord på samma sätt som det svenska språket gör, vilket gjorde trunkering onödig. 

	

Begreppet skönlitteratur översattes till fiction i min sökning. Jag började med att testa att söka 

på fiction i kombination med historiemedvetande, som på engelska översätts till “historical 

consciousness”. Översättningen av begreppet historiemedvetande hämtade jag från 

Ingemanssons (2016) bok. Citattecken begränsar sökningen till att bara ge träffar med dessa 

två ord ihop är av relevans. Om citat-tecknen utesluts så ges träffar på både ordet historical 

(historisk) och consciousness (medvetenhet), vilket hade gett sökningen större antal 

irrelevanta träffar.  Min första test-sökning hade då söksträngen fiction AND “historical 

consciousness”, och sökningen gav mig två träffar, varav en var relevant för min studie. Men 

min litteraturstudie avsåg att undersöka skönlitteraturens betydelse i historieundervisning, 

och inte enbart i kombination med historiemedvetande. Därför testade jag söksträngen fiction 

AND history teaching, och då fick jag fram 27 träffar, men den relevanta träffen från min 

första test-sökning fanns inte med i listan och jag ville se till att den första träffen också kom 



 11 

med i listan. Därför slogs test-sökstängarna samman och separerades med booleska operatorn 

“OR” som ger träffar från på sökorden på båda sidor av operatorn. Den slutgiltiga 

söksträngen på ERIC blev alltså (fiction AND history teaching) OR ("historical 

consciousness" AND fiction). Med avgränsningarna academic journals och peer reviewed 

gav den slutgiltiga sökningen 29 träffar, och om jag la till avgränsningen full text fick jag 13 

träffar. Jag började att söka upp artiklarna utan att använda avgränsningen full text, men insåg 

snabbt att det var mycket svårt att få tag på texterna om de inte var publicerade i databasen, 

och om fulltexten inte finns tillgänglig att läsa gick de inte att använda i litteraturstudien. Jag 

fick därför göra ett tillgänglighetsurval, och valde då att avgränsa mina träffar till “full text”. 

Jag ansåg att 13 träffar var en lagom mängd artiklar för mig att hantera, och därför började 

jag bearbetade dem på samma sätt som jag beskrev att jag gjorde när jag sökte på SwePub, 

det vill säga att jag läste abstract och ögnade igenom texten för att avgöra om de var relevanta 

för studien.  Av de 13 träffarna kunde jag efter översiktsläsning konstatera att 7 var 

irrelevanta för studien, och övriga 6 djuplästes. Av dessa använde jag 3 som källor för min 

litteraturstudie. Övriga artiklar var inte relevanta för litteraturstudiens frågeställningar och 

syfte. 

2.2 Manuella sökningar	
Till litteraturstudien gjorde jag även manuella sökningar på databasen DiVA, som är en 

portal där vetenskapliga arbeten publiceras. På DiVA hittade jag ett flertal arbeten på olika 

nivåer från andra studenter och forskare som har valt att skriva om liknande ämne som jag 

har valt i denna litteraturstudie. Särskilt två examensarbeten var extra intressanta för mig, då 

även de var litteraturstudie inom de samhällsorienterade ämnena som behandlade 

skönlitteratur. I dessa examensarbeten har jag tagit del av källorna som de har refererat till. 

Detta gav mig en större bank av källmaterial att använda mig av i min litteraturstudie. Totalt 

fann jag 4 manuella artiklar som var relevanta att använda som källmaterial för 

litteraturstudien. 

2.3 Analysmetod	
För att bearbeta artiklarna så har jag valt att läsa dem i sin helhet. Eftersom jag under mitt 

urval av artiklar skumläst texterna så har jag redan en förförståelse för innehållet i texterna. 

De källor som är avhandlingar har jag fokuserat på att läsa resultaten av studierna, då det är 

just resultaten som ska ligga till grund för min litteraturstudie. Kortare artiklar har jag läst i 

helhet, eftersom det inte finns en tydlig resultat-del i dessa texter, och istället vävs 
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författarnas resultat in i texten. Efter jag läst artiklarna har jag systematiskt har jag plockat ut 

delar ur texterna som jag finner extra relevant för min litteraturstudie, och sammanställt dessa 

i ett dokument. Därefter har jag gått igenom mitt dokument för att hitta det innehåll som var 

relevant att använda i min litteraturstudie.  

 

Min analysmetod kallas för en innehållsanalys, det vill säga att man först bekantar sig med 

texten genom att läsa översiktligt, för att sedan djupläsa vissa delar och därefter dela upp 

texten i kategorier (Eriksson, Forsberg. & Wengström, 2013). Genom att läsa källmaterialen 

upptäckte jag vilka källor som gav svar på mina frågeställningar, och kategoriserade genom 

att dela upp källorna i vilken eller vilka av mina frågeställningar som besvarades med hjälp 

av källan. Genom att kategorisera texterna kunde jag urskilja innehåll i källmaterialen som 

var återkommande och som gav svar på litteraturstudiens frågeställningar. 

 

 

3. Resultat 	
I denna del kommer de resultat som jag har fått fram genom att läsa källmaterialet 

presenteras.  Dessa kategorier kommer jag nedan att presentera och sammanställa, vilket 

således utgör litteraturstudiens resultat. 

 

Den första kategorin Skönlitteratur som källa inom historieundervisning delges resultat som 

ger svar på frågeställningen “hur kan skönlitteratur betraktas som källa inom 

historieundervisningen?”. I den andra kategorin, Läsa, skriva och tala för 

historiemedvetande, beskriver jag delar i källmaterialen som handlar om metoder för hur 

elever kan utveckla historiemedvetande med hjälp av skönlitteratur. Denna kategori avser att 

besvara frågeställningen “hur kan skönlitteratur i historieundervisningen påverka elevers 

historiemedvetande?”. I den sista kategorin, Skönlitteratur i historieundervisning i 

verkligheten, ligger fokus på historielärare och varför eller varför inte de implementerar 

skönlitteratur i historieundervisningen. I kategorin lyfter jag det innehåll i källmaterialet som 

besvarar frågeställningen “Varför/varför inte använder lärare skönlitteratur i 

historieundervisningen?”. 
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3.1 Skönlitteratur som källa inom historieundervisning 
Emma Hilborn (2014) lyfter i sin doktorsavhandling ett förändrat sätt att se på skönlitteratur 

som en historisk källa. I hennes avhandling studeras skönlitteratur från förr som gestaltar den 

samtid som den är skriven i. Hilborn förklarar att historieforskare från förr ansåg att 

skönlitteratur som är skriven i den samtid som den gestaltar (hädanefter: “skönlitteratur från 

förr”) bör betraktats med misstänksamhet, och den typen av skönlitteraturen enbart bör 

fungera som ett komplement till andra, pålitliga, historiska källor. Grunden till att 

skönlitteratur från förr ses som opålitlig, och att fiktionen ifrågasätts i större utsträckning än 

annat historiskt källmaterial, beror på att författare av skönlitteratur historiskt sett har 

betraktats som legitima lögnare, och därav betraktas även deras litterära verk som opålitliga. 

Bagerius, Lagerlöf Nilsson & Lundqvist (2013) bekräftar i uppsatsen Skönlitteraturen i 

historievetenskapen – några metodologiska reflektioner den stora osäkerheten som uppstår 

när skönlitteratur från förr ska användas som historiskt källmaterial, men menar att 

skönlitteratur på ett mycket effektivt sätt kan skildra den samtid litteraturen är skriven i, och 

ge nya perspektiv på historien. Hilborns (2014) studie visar att dagens historieforskare har ett 

förändrat sätt att betrakta skönlitteratur från förr, och förklarar att de idag ser fördelar i att 

använda skönlitteratur från förr som historisk källa, eftersom skönlitteraturen gestaltar 

livsvillkor och kontraster på ett sätt som ger ett sammanhang och helhetsförståelse, på 

liknande sätt som Bagerius, Lagerlöf Nilsson & Lundqvist (2013) lyfter. 

 

Bagerius, Lagerlöf Nilsson & Lundqvist (2013) poängterar dock att det finns olika sätt att se 

på skönlitteratur från förr, som i sin tur påverkar hur man betraktar skönlitteratur som 

historisk källa. Författarna beskriver att man kan se skönlitteratur som spegling, där man ser 

litteraturen som en spegelbild av författarens liv och tankar, och den historiska 

skönlitteraturen kan därmed ge oss som information om hur människor levde och mådde förr. 

Man kan även se skönlitteraturen som en handling, vilket innebär att den skrivits på ett sätt 

för att påverka läsaren till att förändra något, exempel är politiska kampanjer eller 

samhällsaktuella frågor som gestaltas i verken (Bagerius, Lagerlöf Nilsson & Lundqvist, 

2013). Författarna menar att oavsett om skönlitteraturen fungerar som spegling eller 

handling, betyder inte det att skönlitteraturen per automatik är opålitlig, på det sätt som 

Hilborn (2014) beskriver att historieforskare förr ansett. Även om innehållet är fiktivt 

och/eller vinklat ger det historieforskaren bredare perspektiv på historien (Bagerius, Lagerlöf 

Nilsson & Lundqvist, 2013). Andra typer av historiskt källmaterial saknar många gånger 

möjlighet att ge bredare perspektiv, och misslyckas med att förmedla djupare förståelse för 
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historien (Hilborn, 2014; Bagerius, Lagerlöf Nilsson & Lundqvist, 2013). Dessutom lyfter 

Hilborn (2014) att problematiken med tillförlitlighet som kan uppstå när man talar om 

skönlitteratur som historiska källmaterial inte är unik för just skönlitteratur, utan menar att en 

mängd historiskt källmaterial också bör ses som mindre pålitlig. 

 

När Hilborn (2014) och Bagerius, Lagerlöf Nilsson & Lundqvist (2013) fokuserar på 

skönlitteratur från förr undersöker Yildrim (2017) och Ingemansson (2010) istället modern 

skönlitteratur som källa för historieundervisning. I Yildrims (2017) avhandling Raising 

Historical Consciousness in the Novel "The Giver", a Dystopic Work According to Social 

Studies Teacher Candidates fick 130 lärarstudenter analysera det skönlitterära verket The 

Giver, och gav sin analys på bokens potentiella påverkan på elevers historiemedvetande. Det 

är studenternas analyser som låg till grund för Yildrims studie. The Giver är en science 

fiction-bok från 1993 som inte gestaltar historien verklighetstroget. I Ingemanssons 

avhandling Det kunde lika gärna ha hänt idag (2010) undersöks hur 23 elever i 

mellanstadiets historiemedvetande utvecklas efter att ha arbetat med Drakskeppstrilogin, ett 

skönlitterärt verk av Maj Bylock från 1997 som verklighetstroget gestaltar den svenska 

vikingatiden. 

 

I Ingemanssons studie analyserades 3 av dessa 23 elever mer ingående genom intervjuer och 

textsamtal för att få syn på hur elevernas historiemedvetande utvecklades efter arbetet med 

Drakskeppstrilogin. Ingemanssons (2010) avhandling visar att skönlitteratur om historia kan 

gestalta öden och kulturmöten, som sedan kan jämföras med nutiden. Skönlitteraturen kan 

exempelvis lyfta kvinnan och flickan i historien på ett sätt som generellt sett faktatexter inte 

gör. Dessutom öppnar skönlitteraturen upp dörrar för värderingsfrågor och etik, och skapar 

ett emotionellt engagemang hos eleverna som gynnar historiemedvetandet (Ingemansson, 

2010). Skönlitteraturen öppnar dessa dörrar genom att lyfta och beskriva den lilla människan 

i historien, hennes öden och äventyr, kulturmöten och levnadsvillkor. Studien visar att 

skönlitteratur om den lilla människan i historien kan ge ökad historiemedvetenhet, då nutida 

barn kan känna igen sig i dåtidens barn som skönlitteraturen skildrar. Resultaten av 

Ingemanssons (2010) studie visar att eleverna, genom arbete med Drakskeppstriologin, tolkar 

händelserna som utspelar sig på vikingatiden men hjälp av sina egna erfarenheter, och förstår 

historien ur ett djupare perspektiv om de är relaterbara. Ingemansson förespråkar därmed 

skönlitteratur, och menar att det är ett väl valt material för att lära om historia och se 

sambanden mellan dåtid och nutid. 
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Yildrims resultat visar att lärarstudenterna anser att The Giver, trots att den är av genren 

science fiction, ger en positiv inverkan på deras historiemedvetande. Studenterna menar att 

deras kritiska tänkande utvecklades genom att läsa boken, och att innehållet i det skönlitterära 

verket ger förståelse för verkliga skeenden och händelser i vår egen historia. Lärarstudenterna 

såg fördelaktiga möjlighet i att arbeta med verket i sin egen historieundervisning. The Giver 

är alltså enligt Yildrims (2017) studie relevant för historieundervisningen, trots att den inte 

gestaltar den verkliga världen över huvud taget. Jennifer Howell (2014) beskriver i sin artikel 

Re-igniting pre-service teacher and student interest in history via historical fiction en studie 

som hon genomfört. Studiens syfte var att utforska trenden att popularisera historien, och vad 

populariseringen ger för inverkan på undervisning och lärande. I studien har Howell 

genomför en undersökning av 36 lärarstudenter som har historia som antingen första- eller 

andraämne. Samtliga lärarstudenter i studien anser, i likhet med lärarstudenterna i Yildirims 

(2017) studie, att historisk skönlitteratur är gynnsam för eleverna för att förstå historien och 

se sambanden mellan dåtid och nutid. Studenterna i studien menar dessutom att läsning av 

historisk skönlitteratur ger motivation för att studera historieämnet. 

 

Resultaten i både Yildrims (2017) och Ingemanssons (2010) studier visade att det är viktigt 

att boken man arbetar med i undervisningen är tilltalande och att innehållet är relaterbart. 

Yildirim menar att detta är grundläggande för att ett skönlitterärt verk ska bidra till ökad 

historiemedvetandet. Studenterna lyfter aspekter av litteraturen som de tror påverkar hur 

boken tas emot av skolelever (Yildrim, 2017), vilket även Ingemanssons (2010) studie visar. 

Dessa aspekter är exempelvis bokens omslag och huvudkaraktärernas ålder och kön. 

Ingemanssons	resultat	visar	dessutom	att	elevens	intressen är av stor betydelse för i vilken 

utsträckning eleverna i studien relaterade till texten. Ingemanssons studie visar att de elever 

som identifierar sig själv i karaktärerna i boken också får ett ökat historiemedvetande, än de 

som inte identifierar sig med karaktärerna. Ingemansson lyfter vikten av ett grundläggande 

intresse för bokens innehåll, och menar att det är lättare för elever att bygga 

historiemedvetenhet om de sedan innan är intresserade av bokens innehåll, genom 

exempelvis förförståelse om vikingatiden. 

 

Resultaten från Yildrim (2017), Ingemansson (2010), Howell (2014), Hilborn (2014) och 

Bagerius, Lagerlöf Nilsson & Lundqvist (2013) visar alltså att skönlitteraturen kan användas 

för att ge insikter om historien. Resultaten konstaterar att skönlitteratur kan användas som 
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källmaterial inom historieundervisning - oavsett som den är skriven i den samtid som den 

gestaltar (Hilborn, 2014; Bagerius, Lagerlöf Nilsson & Lundqvist, 2013), eller om den är 

skriven i modern tid och gestaltar antingen en fiktiv värld (Yildrim, 2017) eller vår värld 

verklighetstroget (Ingemansson, 2010).	

3.2 Läsa, skriva och tala för historiemedvetande	
I Ingemansson (2010) studie beskrivs att en av de tre intervjuade eleverna läser snabbt för att 

få reda på vad som händer i berättelsen. Studien visade att eleven missade innehåll som 

gynnar historiemedvetande, det vill säga innehåll som tillgängliggör att se sambanden mellan 

dåtid, nutid och framtid. Ingemansson förklarar att det blev synligt när en annan elev som 

läser långsammare fick syn på samband som snabbläsaren inte upptäckte. Ingemanssons 

(2010) menar att elevers lässtrategier har betydelse för hur eleverna utvecklar 

historiemedvetande efter att ha läst Drakskeppstrilogin. Ingemanssons avhandlingen visar 

dock att eleverna i studien främst identifierar samband mellan dåtid och nutid, och gör färre 

kopplingar med framtiden, som är en av de tre dimensionerna av historiemedvetande. 

Författaren menar att detta beror på att hon inte ställde frågor i intervjun riktade mot 

perspektiv på framtiden. 

 

I Johan Hanssons (2010) avhandling Historieintresse och historieundervisning - elevers och 

lärares uppfattning om historieämnet studeras lärare och elevers inställning till historieämnet 

genom intervjuer och enkäter. I likhet med Ingemanssons studie så visar Hanssons resultat att 

lärarna i studien ser samband mellan en svagare läsförmåga och ett mindre intresse inför 

historieämnet. Läsförmågan som aspekt lyfts även i avhandlingen Historieundervisning i det 

multimediala klassrummet av Peter Norlander (2016). I studien undersöks hur 

historieundervisning kan implementeras av olika typer av medier (såsom spelfilm och 

skönlitteratur). I Norlanders studie lyfts läsförmåga som ett hinder för undervisning med 

skönlitteratur i historieundervisningen. Lärarna i studien vittnar om att elever med lägre 

läsförmåga kan ha svårigheter att ta till sig innehållet i skönlitteraturen och se samband i 

historien med hjälp av litteraturen, men menar samtidigt att skönlitteraturens fördelar ändå 

väger tyngre än dess nackdelar (Norlander, 2016). 

 

Elever med starkare läsförmåga har större intresse för historia, och ett större intresse gör det 

lättare att identifiera sambanden mellan dåtid och nutid (Hansson, 2010). Dessutom visar 

resultaten i Hanssons (2010) studie att lärare ser samband mellan elevernas tidigare intresse 
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för historia och hur de tillskansas sig kunskap inom ämnet. Har eleven ett tidigare intresse av 

ämnet spelar läsförmågan inte lika stor roll för i vilken utsträckning eleverna identifierar 

sambanden mellan dåtid och nutid menar Hansson. Ur Ingemanssons (2010) studie framgår 

det också att eleverna, oavsett lässtrategi, särskilt minns innehåll i boken som berör deras 

personliga intressen, vilket var en aspekt av betydelse för att skapa historiemedvetandet med 

hjälp av skönlitteratur, som lyftes under avsnitt 3.1. Alltså spelar elevers läsning och 

intressen roll för i vilken utsträckning historiemedvetande bildas (Norlander, 2016; 

Ingemansson, 2010: Hansson, 2010).  

 

Ingemansson (2010) använder sig av textsamtal för att bearbeta Drakskeppstrilogin 

tillsammans med eleverna. Hennes metod innebär att textsamtal sker i direkt anslutning med 

läsning. Resultaten från Ingemanssons studie visar att eleverna inledningsvis visar osäkerhet i 

textsamtalen. De återkommande samtalen visade dock elevernas progression, och genom 

samtalen fick eleverna möjlighet att formulera kopplingar mellan skönlitteraturen och deras 

egna liv och erfarenheter. När eleverna formulerar dessa kopplingar stärktes elevernas 

föreställningsvärld, osäkerheten minskade och lärprocessen sattes igång (Ingemansson, 

2010). 

 

Lärarna i Hanssons (2010) studie lyfter att arbete med någorlunda nutida skönlitteratur om 

historia ger en god grund för att både arbeta med det historiska innehållet, men även 

källkritiska övningar, genom exempelvis textsamtal och läs- och skrivövningar.  I Norlanders 

(2016) undersökning har elva lärare intervjuats, och ur studien framgår det att lärarna 

använder skönlitteratur i historieundervisningen, men på olika sätt. Lärarna menar att det 

finns många olika metoder för att använda sig av skönlitteratur i historieundervisningen som 

gynnar historiemedvetandet (Norlander, 2016). 

 

Per-Arne Karlsson (2014b) har genomfört en studie som beskrivs i hans publikation 

Undervisning och lärande i historia: ett kreativt rum för narrativ kompetens. Karlsson har 

under en termin undervisat 30 gymnasieelevers, årskurs 1, i Historia A genom olika 

undervisningsmetoder. Fokus under terminen låg på att eleverna skulle skriva berättelser 

utifrån olika delar av medeltiden. Syftet med Karlssons studie var att undersöka om eleverna, 

genom att skriva berättelser om historia, binder samman den lilla historien, det vill säga den 

lokala och individ-inriktade, med den stora historien, alltså samhället i stort. Han undersökte 

även om eleverna identifierade likheter och skillnader mellan historien och nutid. Karlsson 
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upptäckte att elevernas berättelser generellt sett var mycket informationsrika med fakta och 

historiska sekvenser, som om de vore direkt plockade från en lärobok. I Hanssons (2010) 

studie framgår det dock att elever och lärare föredrar att arbeta med skönlitteratur i större 

utsträckning än läroböcker i undervisningen, men eleverna i Karlssons (2014b) studie tycktes 

föredra att skriva i lärobok-liknande form, eftersom berättelserna inte tog skönlitteratur-

liknande form (Se definitionen av skönlitteratur under 1.6 Centrala begrepp, avsnitt 1.6.2, 

s.18). Detta konstatera Karlsson eftersom elevtexterna inte innehöll av några känslor, och 

karaktärerna i elevtexterna sattes inte i några större sammanhang. Genomgående så utesluter 

eleverna delar som gör texterna dramaturgiska, så som problem, konflikter, tankar och mål, i 

sina berättelser. I enbart ett par exempel gjorde eleverna kopplingar mellan den stora och lilla 

historien och/eller identifierade likheter och skillnader mellan historien och nutid.  

 

I enlighet med Hansson (2010) visar även Norlanders (2016) studie att historielärare ser vinst 

i att arbeta multimedialt, där skönlitteratur ingår. Skönlitteraturen och spelfilmen ger unika 

möjligheter för att synliggöra människor i historiska sammanhang menar lärarna i Nolanders 

studie. De beskriver hur skönlitteraturen och spelfilmen levandegör historien på ett sätt som 

inte läroboken kan. Att skönlitteratur ger dimensioner till historien som läroboken inte förmår 

visar alltså både Hanssons och Norlanders resultat. Norlander menar dock att skönlitteraturen 

är ett värdefullt komplement till den faktabaserade läroboken, och bör inte fungera som 

ersättare. 

 

I både Hansson (2010) och Norlander (2016) lyfts spelfilm i samband med att de pratar om 

skönlitteratur i historieundervisningen. Spelfilm är något som även Maria Deldéns (2014) tar 

fasta på, och som står i centrum i hennes licentiatavhandling Historien som fiktion. I Deldéns 

studie undersöks hur elever tänker och känner när de får uppleva spelfilm i 

historieundervisningen. I avhandlingen får eleverna i studien reflektera över att arbeta med 

skönlitteratur i historieundervisningen kontra spelfilm. Studien visar att eleverna föredrar att 

arbeta med spelfilm i historieundervisningen framför att arbeta med skönlitteratur. Deldén 

menar att anledningen till detta är spelfilm erbjuder visuella och auditiva dimensioner som 

stärker förståelse för innehållet, och dessutom visar Deldéns studie att eleverna i studie minns 

innehållet från en spelfilm i större utsträckning än från ett skönlitterärt verk. En elev som 

Deldén talat med i undersökningen menar att hen fastnar i texten, och får läsa om flera gånger 

innan hen förstår innebörden. Detta är något som eleven inte upplever när hen tar till sig 

historia genom spelfilm, och uppger att det beror på att den rörliga bilden befäster kunskapen. 



 19 

Ännu en gång står läsförmågan som hinder för att öka historiemedvetenhet, precis som 

Ingemanssons (2010), Hansson (2010) och Norlander (2016) konstaterar. 

 

En form av litteraturläsning som kombinerar (still)bilder med den skönlitterära texten är 

serier. Kanadensaren Alyson E. King undersöker i sin rapport Cartooning History: Canada's 

Stories in Graphic Novels från 2012 hur serier kan påverka historiemedvetande. Resultaten 

av Kings undersökning visar i likhet med Deldén (2014) att bilder i kombination med 

berättande text kan underlätta att förstå och komma ihåg det historiska innehållet som 

berättelsen förmedlar, men menar samtidigt att det inte räcker. För att bygga 

historiemedvetande och samtidigt utveckla sitt kritiska tänkande behöver elever använda sig 

att flera olika medier i kombination (King, 2012). Författaren menar att elever behöver tränas 

i detta redan från grundskolan för att kunna analysera historia, istället för att bara summera 

den, som eleverna i Karlssons (2014b) studie visade exempel på i deras skriftliga uppgift. 

3.3 Skönlitteratur i historieundervisning i verkligheten	
Vi kan utifrån Hanssons (2010) och Norlanders (2016) studier konstatera att lärare ser 

skönlitteratur som en tillgång i historieundervisningen. Lärare identifierar svårigheter med en 

skönlitteraturbaserad undervisningsmetod. Dock ser Norlander (2016) att användandet av 

skönlitteratur i historieundervisningen i praktiken är begränsad av olika anledningar. Dels så 

visar Norlanders studie att arbete med skönlitteratur har hög tidsåtgång, vilket är ett problem 

för praktiserande historielärare. Tidsåtgången i att arbeta med spelfilm är mindre än med 

skönlitteratur, vilket är en av anledningarna till att spelfilm används i större utsträckning i 

historieundervisningen. Norlanders studie visar även att lärare som undervisar i både svenska 

och historia har ökade möjlighet i form av tid att arbeta med skönlitteratur i 

historieundervisningen eftersom de då kan arbeta ämnesöverskridande. Lärarna som enbart 

undervisar i historia har inte samma möjligheter. Vissa lärare i studien använder 

skönlitteraturen flitigt under lektionstid, och andra väljer att låta eleverna läsa skönlitteratur 

om historia hemifrån som läxa (Norlander, 2016). 

	

Lärarstudenterna i Howells (2014) studie lyfter både för- och nackdelar med att arbeta med 

skönlitteratur i historieundervisningen. En fördel är att innehållet ofta ger större personlig 

innebörd än vad ett läromedel kan förmedla, eftersom skönlitteraturen kan ge historien “liv”, 

vilket även gör historien mer intressant (Howell, 2014). Alltså delar Howell bilden av 

skönlitteraturens potential med Bagerius, Lagerlöf Nilsson & Lundqvist (2013), Ingemansson 
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(2010) och Hilborn (2014). En nackdel som Howell pekar på är svårigheterna att få eleverna 

att faktiskt läsa litteraturen utanför undervisningstiden, och lärarstudenterna i studien är eniga 

om att just detta är deras största bekymmer. Anledningen som Howell menar är grunden till 

att skönlitteraturen måste läsas utanför undervisningstiden är på grund av tidsbrist. I likhet 

med Norlander (2016) så är det alltså tiden som hindrar lärarna att arbeta med skönlitteratur 

inom historieundervisning.  

 

Som jag tidigare nämnde visar Ingemanssons (2010) avhandling dock att eleverna i studien 

gör färre kopplingar med framtiden, som är en av de tre dimensionerna av 

historiemedvetande. Författaren menar att detta beror på att hon inte ställde frågor i intervjun 

riktade mot perspektiv på framtiden. Enligt Ingemansson är det lärarens didaktiska val som 

påverkar i vilken utsträckning elever utvecklar historiemedvetande med hjälp av 

skönlitteratur, och är kritisk till sina egna val i undersökningen, då framtidsaspekten 

försummades i studien. 

 

4. Diskussion	

I detta kapitel kommer jag att föra två diskussioner där jag reflekterar över mina metoder och 

studiens resultat. Under metoddiskussion reflekterar jag över för- och nackdelar med mina 

val av metoder som legat till grund för genomförandet av min litteraturstudie. Under 

resultatdiskussion reflekterar jag över källmaterialens resultat, och huruvida resultaten svarar 

på de frågeställningar som litteraturstudien avser att besvara, det vill säga: Hur kan 

skönlitteratur betraktas som källa inom historieundervisning?, Hur kan skönlitteratur i 

historieundervisningen påverka elevers historiemedvetande, och Varför/varför inte använder 

lärare skönlitteratur i historieundervisningen?. 

4.1 Metoddiskussion	
Denna litteraturstudie avsåg att analysera resultaten av källor som är hämtade från 

systematiska sökningar via databaserna ERIC och SwePub, och därigenom få svar på 

studiens frågeställningar och nå studiens syfte. När jag läste artiklarna från de systematiska 

sökningarna kom jag till insikt i att många träffarna var i form av argumenterande uppsatser 

där författaren stödjer innehållet på annan forskning, i likhet med min egen studie. Det hade 

varit önskvärt att ta del ett större antal empiriska studier från mina systematiska sökningar. 

Detta hade gett litteraturstudien en tydligare koppling till det praktiska arbetet med 
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skönlitteratur i historieundervisningen. Därav blev mina manuella källor viktiga för 

litteraturstudien, då de i större utsträckning var empiriska studier. 

 

I min metod gjorde jag ett tillgänglighetsurval, vilket gav mig insikt i att det finns mer 

forskning i ämnet som hade kunnat vara av betydelse för litteraturstudiens resultat. Det hade 

varit önskvärt att kunna få ta del av de källor som jag inte hade tillgång till att läsa, vilket 

troligtvis hade gett ytterligare relevant forskning att använda för att besvara litteraturstudiens 

frågeställningar och hade kunnat ge studien högre reliabilitet. 

 

Jag blev fundersam över varför mina manuella källor inte fanns med bland mina sökträffar på 

SwePub och ERIC, eftersom de två examensarbeten jag hittade på DiVA undersökt liknande 

område som jag avsåg att undersöka. I dessa arbeten har författarnas sökningar givit fler 

artiklar i form av empiriska studier än vad mina sökningar gav. Jag anade därför att 

författarna av de examensarbeten hade gjort något metodiskt val som skilt sig från mina. När 

jag läser deras metodkapitlet ser jag dock en tydlig skillnad på deras och min egen metod. 

Författarna har använt till antal fler sökord för att bilda olika söksträngar. Författarna har 

genomfört ett flertal sökningar för att få fram relevanta studier. Dessutom har de sökt i fler 

databaser för att hitta material för deras litteraturstudie. Jag inser därför att mina metodiska 

val vid sökningar i databaserna har varit otillräckliga, men de manuella källmaterialen 

kompletterade de systematiska sökningarna vilket gjorde att litteraturstudien uppnådde sitt 

syfte.	

 

Därför kan jag konstatera att metoderna som ligger till grund för genomförandet av min 

litteraturstudie var tillfredsställande, eftersom det källmaterialet som legat till grund för 

denna litteraturstudie har varit tillräckliga för att besvara mina frågeställningar för att således 

uppfylla studiens syfte. Detta diskuterar jag vidare under nästa kapitel. 

4.2 Resultatdiskussion	
I det inledande kapitlet av denna litteraturstudie hänvisade jag till Hermansson Adler (2014), 

som både genom sin bok Historieundervisningens byggstenar, och våra personliga möten då 

han undervisade mig i historia, gav både inspiration och bakgrund för min studie. 

Hermansson Adler är en förespråkare för att arbeta med skönlitteratur i 

historieundervisningen, men menar att bara för att skönlitteraturen är värdefull för 

historiemedvetandet, är inte facklitteraturen eller läroboken värdelös. Genom att ägna mig åt 
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att läsa annan forskning som behandlar ämnet skönlitteraturen i historieundervisning kan jag 

konstatera att åsikterna i Hermansson Adler bok överensstämmer med andra forskare 

forskningsresultat.	

 

Min litteraturstudie har motsatt sig Skolinspektionens problem i att skönlitteratur inte kan 

betraktas som historisk källa. Den forskning som jag har tagit del av menar att skönlitteratur 

visst kan användas som historisk källa, och därmed kan jag dra slutsatsen att 

Skolinspektionens problem i själva verket inte är ett problem för lärare. Jag redogör denna 

slutsatsen tydligare nedan.	

 

Problemområdet som jag lyfte med hänvisning till Eliasson (2014) kvarstår, det vill säga att 

trots att historiemedvetande har varit ett centralt begrepp i läroplanen i ca 25 år så används 

inte skönlitteratur, trots dess positiva inverkan på historiemedvetandet. Jag har genom min 

litteraturstudie fått svar på varför och varför inte lärare implementerar skönlitteratur i sin 

historieundervisning. Detta sammanfattar jag vidare nedan.	

	

Utifrån den bakgrund och de problemområden som jag presenterat formulerade jag syftet 

med min litteraturstudie, vilket var att ta reda på vad forskning säger om mina 

frågeställningar för att således kunna motivera mina didaktiska val när jag själv ska undervisa 

i historia. Jag har genom mitt arbete uppnått studiens syfte, det vill säga att besvara de 

frågeställningar som låg till grund för arbetet. Nedan har jag sammanställt mina slutgiltiga 

och sammanfattande resultat i form av en diskussion.	

 

4.2.1 Skönlitteratur kan ses källa inom historieundervisning	

Jag har genom min litteraturstudie fått svar på min frågeställning “Hur kan skönlitteratur 

betraktas som källa inom historieundervisning?”. Hilborn (2014) och Bagerius, Lagerlöf 

Nilsson & Lundqvist (2013) är eniga om att historiskt sett så har skönlitteratur betraktats som 

en opålitlig källa, men nutida historieforskare avfärdar denna synen på skönlitteraturen, och 

menar istället att skönlitteratur kan ge bredare perspektiv på historien. Lärare, och andra 

historiker, bör dock betrakta skönlitteratur ur ett källkritiskt perspektiv, vilket Hanssons 

(2010) studie lyfter. Hilborn (2014) synpunkt på att andra historiska källor, förutom 

skönlitteraturen, kan vara lika opålitlig som skönlitteraturen, är för mig en insiktsfull 
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observation i debatten huruvida skönlitteratur kan användas som historisk källa. Ingemansson 

(2010) och Yildrim (2017) att även skönlitteratur skriven i modern tid kan användas i 

historieundervisning.	

 

Med bakgrund av den litteratur jag tagit del av i studien kan jag konstatera att skönlitteratur 

kan användas i historieundervisningen, men bör betraktas källkritiskt - precis som alla andra 

historiska källor man kan tänka sig använda i historieundervisning. Innan jag påbörjade 

denna litteraturstudie hade jag förförståelsen att skönlitteratur kan ses som tvivelaktig som 

källa, men att den förr sågs som direkt opålitlig var en ny insikt för mig. Med bakgrund av 

denna litteraturstudie anser jag att innan lärare implementerar ett skönlitterärt verk i sin 

historieundervisning bör de kritiskt problematisera verket, och identifiera om verken kan eller 

inte bör betraktas som historisk källa. Jag inser att det är av yttersta vikt att lärare har god 

insikt i det material som presenteras för eleverna i undervisningen. 

4.2.2 Historiemedvetande genom skönlitteratur beror på läraren, eleven, och 

boken	

Jag har genom min litteraturstudie fått svar på min frågeställning “Hur kan skönlitteratur i 

historieundervisningen påverka elevers historiemedvetande?”. Ingemansson (2010) och 

Yildirim (2017) studier visar att bokens utseende och innehåll är av betydelse för hur elever 

skapar historiemedvetande med hjälp av skönlitteraturen. Bokens omslag och 

huvudkaraktärernas kön, ålder och intressen avgör hur elever relaterar till texten, vilket i sin 

tur avgör i vilket utsträckning historiemedvetandet utvecklas, vilket är en aspekt som jag inte 

funderar över innan jag påbörjade min litteraturstudie. Ingemanssons (2010) konstaterar detta 

genom att undersöka barn i mellanåldrarna, medan Yildirim (2017) drar slutsatsen utifrån hur 

lärarstudenterna i studien tror att skönlitteratur påverkar historiemedvetandet. Jag ser att det 

ligger viss sanning i det Ingemansson och Yildirim säger, men enligt King (2012) så behöver 

elever tränas i att utveckla historiemedvetande med hjälp av skönlitteratur för att kunna 

identifiera samband mellan dåtid och nutid. Med denna bakgrund har jag efter avslutad 

litteraturstudie hypotesen att elever inledningsvis bygger historiemedvetande baserat på hur 

väl de känner igen sig i huvudkaraktärerna, men om skönlitteraturen implementeras 

genomgående i undervisningen så kan eleverna lära sig att skapa historiemedvetande utifrån 

skönlitteratur, även om de inte själva identifierar sig med karaktärerna eller ser omslaget som 

tilltalande.	
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Forskning visar dessutom att det egna intresset har betydelse för hur historiemedvetandet 

utvecklas vid läsning av skönlitteratur (Ingemansson, 2010; Hansson, 2010), såväl som deras 

läsförmåga (Ingemansson, 2010; Norlander, 2016; Deldén, 2014) och lässtrategi 

(Ingemansson, 2010). Att använda sig av bilder i kombination med text, eller av spelfilm kan 

då vara fördelaktigt, eftersom elevers läsförmåga blir mindre viktigt för att möjligheten att 

skapa historiemedvetande (King, 2012; Deldén, 2014; Norlander, 2016). Enligt min 

erfarenhet har jag sett att lärare använder spelfilm i större utsträckning än skönlitteratur i 

historieundervisningen, och genom min studie har jag fått förståelse för varför, även om detta 

inte var något jag inledningsvis avsåg att undersöka. Jag anser dock att lärare inte bör 

undvika skönlitteratur för att elevernas läsförmåga inte är tillräcklig. Här passar talesättet 

“träning ger färdighet” bra in. King (2012) menar att skönlitteratur till fördel används i 

kombination med andra metoder. Sammantaget kan jag konstatera att skönlitteratur kan och 

bör användas, men inte utesluta andra undervisningsmetoder.	

 

Jag kan efter min litteraturstudie dra slutsatsen att flera variabler spelar in för hur väl elever 

skapar historiemedvetande med hjälp av skönlitteratur. Valet av bok och elevernas 

förutsättningar är av yttersta vikt för ett önskat resultat, vilket gör det svårt att konstatera att 

historiemedvetande kan skapas genom skönlitteratur. Min tolkning är då att det är lärarens 

didaktiska kompetens som avgör hur väl elever kan skapa historiemedvetande med hjälp av 

skönlitteratur.	

4.2.3 Alla lärare vill, men inte alla lärare kan	

Jag har genom min litteraturstudie fått svar på min frågeställning “Varför/varför inte 

använder lärare skönlitteratur i historieundervisningen?”. Lärare är eniga i att arbeta 

multimedialt ger eleverna ökat historiemedvetande (Hansson, 2010; Norlander, 2016), och 

skönlitteratur kan vara en effektiv form av media för att skapa historiemedvetande. Som jag 

nämnde i föregående avsnitt har jag fått en förklaring på varför lärare i stor utsträckning 

väljer att arbeta med spelfilm istället för med skönlitteratur, och Deldéns (2014) resultat visar 

att även eleverna föredrar spelfilmen framför skönlitteraturen. Min reflektion av detta säger 

mig att elever föredrar spelfilm för att det är lättare, då de slipper läsa, inte för att de lär sig 

mer av spelfilm kontra skönlitteratur. Lärare väljer spelfilmen framför skönlitteraturen då den 
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är mer tidseffektiv, inte för att den ger eleverna djupare kunskaper inom historia. 

	

Resultaten av min litteraturstudie pekar åt att historielärare inte har tid nog för att arbeta med 

skönlitteratur i historieundervisning, trots att de genomgående ser fördelar med metoden, som 

Norlanders studie visar (2016). Om inte tid finns att tillgå under skoldagen måste eleverna 

läsa hemifrån, vilket Howell (2014) konstaterar att svårt att få eleverna att göra. Min analys, 

utifrån forskningen jag tagit del av, är att historielärare sitter i en låsning när de ska planera 

arbete med skönlitteratur, eftersom tiden inte finns under skoldagen och att det är svårt att få 

eleverna att läsa litteraturen utanför skolan. Detta är en anledning till att skönlitteraturen inte 

implementeras i större utsträckning i historieundervisningen.	

 

Min litteraturstudie har gett mig förståelse för varför jag inte i större utsträckning sett lärare 

använda sig av skönlitteratur i historieundervisning, vilket var en grundläggande bakgrund 

till varför jag valde att genomföra litteraturstudien. 

 

5. Slutsats och förslag för fortsatt forskning	

5.1 Slutsats	
Denna litteraturstudies innehåll ger djupare kunskap och förståelse för att arbeta med 

skönlitteratur i historieundervisningen. Att arbeta med skönlitteratur i historieundervisningen 

är komplext och lärare måste ha god didaktisk förmåga för att skönlitteratur ska gynna 

elevers historiemedvetande. Lärare måste dessutom även vara kunniga inom historia för att 

kunna avgöra om ett skönlitterärt verk kan användas som historisk källa för undervisning. För 

lärare i praktiken ger litteraturstudien genomgående implikationer om skönlitteraturens 

positiva inverkan på att främja elevers historiemedvetande. Slutsatsen efter avslutad 

litteraturstudie är att om lärare hittar ett gott didaktiskt sätt att arbeta, så kan skönlitteraturen 

öppna dimensioner över historieundervisningen som många andra medel inte når. Lärare i 

praktiken bör ta hänsyn till att elever inte skapar historiemedvetande genom skönlitteratur per 

automatik, utan elever måste tränas in i detta, genom exempelvis textsamtal. 
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5.2 Förslag för fortsatt forskning	
Genomgående i mitt källmaterial så studeras elevers historiemedvetande genom att undersöka 

hur historisk litteratur kan utveckla elevers förmåga att identifiera samband mellan dåtid och 

nutid, men inte framtid. Ingemansson nämner framtidsaspekten i sitt resultat, och menar att 

hon inte fick syn på hur eleverna såg sambanden mellan skönlitteraturen och hur de kan tänka 

sig att historien kan komma att påverka framtiden eftersom hon inte ställde frågor om det. 

Ingen annan forskare nämner hur skönlitteratur i historieundervisningen kan påverka 

elevernas förmåga att koppla samman dåtid och nutid med vad som skulle kunna hända i 

framtiden. En utgångspunkt för fortsatt forskning hade därav kunnat vara att undersöka om 

eller hur skönlitteratur i historieundervisning kan användas för att inte bara se samband 

mellan dåtid och nutid, utan även ge elever möjlighet att reflektera och diskutera hur detta 

kan påverka deras egna eller samhällets tänkta framtid. 

	

Dessutom hade det varit intressant att ta del av fortsatt forskning som undersöker hur elever 

utvecklar historiemedvetande med hjälp av skönlitteratur över en längre tid, för att se om 

resultaten förändras. Förslagsvis bör elever studeras över ett helt läsår, eller längre, för att ta 

reda på om aspekter som exempelvis karaktärernas kön har lika stor betydelse för hur elever 

tillskansar sig skönlitteraturens innehåll när eleverna blivit tränade över en längre tid i att 

utveckla historiemedvetande med hjälp av skönlitteratur. 
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6. Referenser och källmatrial 
 

I det avslutande kapitlet av denna litteraturstudie presenteras först de referenser som används 

i studiens bakgrund, och därefter det källmaterial som ligger till grund för studiens resultat. 

Källmaterialet presenteras även kort i Bilaga A. 

6.1 Referenser	
Eliasson, P. (2014). Historieämnet i de nya läroplanerna. I U. Zander (Red.) Historien är 
närvarande - Historiedidaktik som teori och tillämpning. (s.249-271) Lund: Studentlitteratur 
AB. 	

	

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: 
Natur & Kultur. 
	

Hermansson Adler, M. (2014). Historieundervisningens byggstenar: grundläggande 
pedagogik och ämnesdidaktik. (3., [rev. och utvidgade] uppl.). Stockholm: Liber. 
 
Ingemansson, M. (2016). Lärande genom skönlitteratur: djupläsning, förståelse, kunskap. (1. 
uppl.) Lund: Studentlitteratur AB.	
 
Karlsson, K-G. (2014a). Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv. I 
U. Zander (Red.) Historien är närvarande - Historiedidaktik som teori och tillämpning. 
(s.13-90) Lund: Studentlitteratur AB.	
 
Skolinspektionen (2015). Undervisningen i historia, Rapport 2015:08. Stockholm: 
Skolinspektionen. 
	

Skolverket	(2011).	Läroplan	för	grundskolan,	förskoleklassen	och	fritidshemmet	2011.	
Stockholm:	Skolverket.	

	

6.2 Källmaterial	
Bagerius, H., Lagerlöf Nilsson, U. & Lundqvist, P. (2013). Skönlitteraturen i 
historievetenskapen – några metodologiska reflektioner. Historisk Tidskrift. 133:3:3 
 
Deldén, M. (2014). Historien som fiktion Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i 
historieundervisningen. Licentiatuppsats. Umeå: Umeå Universitet. 
 
Hansson, J. (2010). Historieintresse och historieundervisning Elever och lärares 
uppfattningar om historieämnet. Umeå: Umeå Universitet. 
	

Hilborn, E. (2014). Världar i Brand: fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets 
ungsocialistiska press. Lund: Lunds universitet 
 
Howell, J. (2014). Popularising History: The Use of Historical Fiction with Pre-Service 
Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 39(12). 



 28 

 
Ingemansson, M. (2010). "Det kunde lika gärna ha hänt idag": Maj Bylocks 
Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. Göteborg: Makadam 
förlag. 
 
Karlsson, P. (2014b). Undervisning och lärande i historia: ett kreativt rum för narrativ 
kompetens. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. 
 
King, A. E. (2012). Cartooning History: Canada’s Stories in Graphic Novels. History 
Teacher, 45(2), 189–219. 
	

Norlander, P. (2016). Historieundervisning i det multimediala klassrummet Lärares 
förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet. Umeå: Umeå Universitet 
 
Yildirim, S. (2017). Raising Historical Consciousness in the Novel ‘The Giver’, a Dystopic 
Work According to Social Studies Teacher Candidates. Journal of Education and Learning 6 
(3): 129–50.  
 

  



 29 

Bilaga A 

Författare. (År). SYFTE 

METOD POPULATION Å
R

SK
U

R
S  

EX
PER

IM
EN

T
ELL D

ESIG
N

 

K
V

A
SI-EX

PER
IM

EN
T

ELL D
ESIG

N
 

IC
K

E-EX
PER

IM
EN

T
ELL D

ESIG
N

 

EN
K

Ä
T

 

IN
T

ER
V

JU
 

FO
K

U
SG

R
U

PP 

O
BSER

V
A

T
IO

N
 

FA
LLST

U
D

IE 

T
EX

T
A

N
A

LY
S 

M
ET

A
ST

U
D

IE 

ELEV
ER

 

LÄ
R

A
R

E 

LÄ
R

O
M

ED
EL 

A
N

N
A

T
 

Bagerius, H., 
Lagerlöf Nilsson, 
U. & Lundqvist, 
P. (2013).  

Diskutera metodiska möjligheter och utmaningar med att arbeta 
med romaner och noveller i historisk forskning som ger exempel på olika 
metodiska angreppssätt och visar hur en och samma novell kan befrukta vitt 
skilda forskningsfält. 

  X      X     1  

Deldén, M. 
(2014). 

Undersöker hur elever tänker och känner när de får uppleva spelfilm i 
historieundervisningen.  X   X X X    12 2   GY. 

Hansson, J. 
(2010).  

Att undersöka lärares och elevers uppfattningar om historia och historieun-
dervisning, samt förklara den betydelse som intresset för historia hos lärare 
och elever har för dessa uppfattningar. 

 X  X X X     217 9   9 & 
GY  

Hilborn, E. 
(2014). 

Att belysa vad skönlitteraturen kan tillföra kulturhistoriska undersökningar i 
egenskap av fiktion.    X      X     N/A  

Howell, J. (2014). Att få lärarstudenters att överväga användning av skönlitteratur I 
historieundervisning för att öka elevers historiemedvetande.   X X  X     36    UNI 

Ingemansson, M. 
(2010). 

Belysa möjligheterna för elever i mellanåldrarna att utveckla sitt 
historiemedvetande genom att delta i undervisnings där skönlitteratur används 
som kunskapskälla. 

 X   X X  X   3    5 

Karlsson, P. 
(2014b). 

Syftet med boken är att undersöka brytningen mellan historia och pedagogik i 
Sverige samt diskutera kognitivt inriktade undersökningar kring undervisning 
och lärande i historia. 

  X       X    N/A  

King, A. E. 
(2012). 

Genom textanalys reflektera över potentialen i grafisk historia i att utveckla en 
historiemedvetande och hur grafiska texter som inte är fiktion kan påverka 
historiskt tänkande. 

  X      X     2  

Norlander, P. 
(2016). 

Att synliggöra och analysera historielärares förhållningssätt till olika mediers 
kvaliteter och användbarhet för undervisning och lärande inom 
gymnasieskolans historieämne. 

 X   X X      11    

Yildirim, S. 
(2017).  

Presentera idéer för lärarstundenter inom samhällsvetenskapliga ämnen 
angående öka historiemedvetande genom romanen The Giver.   X   X    X 130    UNI 
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