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Abstract 

History has always been a doctrine with several qualities. Control over historical 
documentation has long served as a power tool for great men, where the victor wrote 
history as he or she wanted to. But history has never been exclusive to those who hold 
power - on the contrary, history is a central part of each individual's life, whether it is true 
or false. It gives an understanding of why the world looks as it does, gives the identity, 
related and confirms the origin as well as inspire the epic hero tales that are not always 
completely true. Within school, the Swedish National Agency for Education instructs that:  

 
The subject aims to stimulate students' curiosity and desire to broaden their world in a time dimension. 
[...] It also aims to develop critical thinking and an analytical approach as a tool to understand and 
explain society and people's lifestyles. This enhances the ability to be critical both for the historical 
sources for the texts and other media in our time.1 

 
Just the question of what is true and invented has always been important to historians, of 
which the central concept of source criticism. However, the truth has never been the 
operator of an epic hero story forward - something they often see in Hollywood films and 
other popular culture where the story adorned and adjusted to best appeal to the audience. 
That history is the basis for the epic masterpiece, however, nothing that occurred with the 
birth of Hollywood films. Already during the Middle Ages, the Norwegian King Sverre, 
who died at the beginning of the 1200's, said that "the lying sagas were the funniest." 
       Sverre was not alone in experiencing the untrue tales as the funniest. Previous research 
argues that the majorities of the school’s students share his view and would prefer popular 
culture as an alternative of solid historical documentation. The dilemma with this is that 
school requires that students must develop critical thinking and create a picture of human 
history that is correct, which in turn requires one to take on reliable sources, who 
unfortunately are not always perceived as particularly amusing. Popular culture, however, 
has no requirement to be historically accurate, something that contributes to the creation of 
historical myths among some pupils.  
       This study therefore aims to increase the understanding of how teachers and students 
relate to historical sources and popular culture that uses a historical background to weave 
fiction.  
       The study confirms previous research concerning students 'and teachers' approach to 
history in terms of historical sources and popular culture, historical links. The study also 
shows that the difference within students and teachers attitudes in many cases can lead to 
negative results in which students lose interest of history - as well as some students find the 
teacher's broad historical knowledge stimulating. Finally, the study shows, based on 
empirical data collected (with support from previous research) why popular culture with 
historical themes are relevant to history teaching, and how the same popular culture can be 
implemented in teaching. 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Translation from Swedish - Skolverkets kursplan för Historia på gymnasiet: (2009-10-03) 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId= 
 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId
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Sammanfattning 

Historia har alltid varit en lära som besuttit flera kvalitéer. Kontrollen över 
historiedokumentering har länge fungerat som maktredskap för stormän, där segraren 
skrivit historien som han eller hon önskat att den ska se ut. Men historia har aldrig varit 
exklusivt för de som håller makten - tvärt om; historia är en central del av varje individs liv, 
vare sig den är sann eller falsk. Den skänker en förståelse för varför världen ser ut som den 
gör, ger identitet, hänför och bekräftar ursprung likväl som den inspirerar med storslagna 
hjältesagor som inte alltid är helt sanna. Inom skolan instruerar skolverket att: 

 
Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension.[…] 
Syftet är också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att 
förstå och förklara samhället och människors levnadsmönster. Detta gynnar förmågan att stå kritisk såväl 
inför historiska källor som inför texter och andra medier i vår tid.2 
 

Just frågan gällande vad som är sant och påhittat har alltid varit viktig för historiker, därav 
det centrala begreppet källkritik. Dock har sanningen aldrig varit det som driver en episk 
hjältesaga framåt - något som ofta syns i Hollywoodfilmer och annan populärkultur där 
historien smyckats och anpassats för att bäst tilltala publiken. Att historia ligger till grund 
för episka mästerverk är emellertid ingenting som uppstod med Hollywoodfilmernas 
födelse. Redan på medeltiden skall den norske konungen Sverre som dog i början av 1200 
talet ha yttrat att ”lögnsagorna var de roligaste”3. 
       Sverre var emellertid inte ensam om att uppleva lögnsagorna som de roligaste. Tidigare 
forskning hävdar att majoriteten av skolans elever delar hans uppfattning och föredrar 
sådan populärkultur framför gedigen historiedokumentation. Dilemmat med detta är att 
skolan ställer krav på att eleverna skall utveckla ett kritiskt tänkande och skapa sig en bild 
av mänsklighetens historia som är korrekt, någonting som kräver att man tar till sig 
tillförlitliga källor som olyckligtvis inte alltid uppfattas som särskilt roliga. Populärkulturen 
har emellertid inga krav på sig att vara historiskt korrekt, någonting som bidrar till historisk 
mytbildning hos vissa elever. 
       Denna studie ämnar således öka förståelsen för hur lärare och elever förhåller sig till 
historiska källor och populärkultur som använder sig av en historisk bakgrund för att väva 
fiktiva berättelser. 
       Studien bekräftar tidigare forskning gällande elever och lärares förhållningssätt till 
historia vad gäller historiska källor och populärkulturens historiska länkar4. Studien visar 
även att skillnaden i elever och lärares förhållningssätt i många fall kan leda till negativa 
resultat där elever tappar intresse för historia - likväl som att vissa elever finner lärarens 
breda historiska kunskap stimulerande. Slutligen redovisar studien, utifrån den empiriska 
data som samlats in med stöd från tidigare forskning varför populärkultur med historiskt 
tema är relevant för historieundervisning, samt hur denna populärkultur kan implementeras 
i undervisningen. 
 

Nyckelord 

Analysmetod, Elevintervju, Elevenkät, Historiska källor, Historiska Länkar, Historiska 
referenser, Populär Historia, Populärkultur med historiskt tema, Repertoar, Subjektiv 
Relevans, Dataspel, Lajv  

 
2 Skolverkets kursplan för Historia på gymnasiet: (2009-10-03) 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId= 
3 Lönnroth (2006) Njals saga: 12 
4 Se rubrik: 2.3 Skillnaden mellan historiska källor och historiska länkar som historiska referenser. 
 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId


 4

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING 6 

1.1 TES & TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  6 
1.2 SYFTE  6 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR  6 
1.4 AVGRÄNSNING  7 
1.5 DISPOSITION  7 
1.6 BEGREPP  7 

 
2. TEORETISK BAKGRUND  8 

2.1 VAD ÄR HISTORIA? 8 
2.2 VAD ÄR HISTORIEBASERAD POPULÄRKULTUR?  9 

2.2.1 GENREKLASSIFICERING 10 
2.2.1.1 FANTASY = HISTORIA?  10 
2.2.2 POPULÄRKULTUR I SVENSKA SKOLAN  11 

2.3 SKILLNADEN I HISTORISKA KÄLLOR OCH HISTORISKA LÄNKAR SOM HISTORISK REFERENS 13 
2.4 ÄMNETS RELEVANS FÖR SKOLAN IDAG 13 
2.5 NATURVETARGYMNASIET 14 

 
3. FORSKNINGSLÄGE 15 

3.1 HISTORIEDIDAKTIK 15 
3.2 POPULÄRKULTUR 16 
  

4. LITTERATUR 17 

5. METOD 18 

5.1 KVALITATIV VERSUS KVANTITATIV 18 
5.2 ENKÄTFRÅGOR 19 
5.3 INTERVJUFRÅGOR  19 

 
6. EMPIRISK PRESENTATION 20 

6.1 ENKÄTRESULTAT 20 
6.1.1 REPRESENTATIVITET OCH GILTIGHET 22 

  6.2 INTERVJU RESULTAT OCH ETISKT ÖVERVÄGANDE 23 
 6.2.1 URVAL OCH TROVÄRDIGHET 23 

6.3.1 LÄRARE 1: CLAUDIO MANZO 23 
6.3.2 LÄRARE 2: ALBIN WALL 24 
6.3.3 LÄRARE 3: KHASHYAR ”KASHE” KASHEFI 24 
6.3.4 LÄRARE 4: KNUT-LENNART HAVAAS 24 
6.3.5 ELEV 1: MIKAEL 25 
6.3.6 ELEV 2: TEO 25 
6.3.7 ELEV 3: TARKOV 25 
6.3.8 ELEV 4: CECILIA 26 
6.3.9 ELEV 5. LISELOTT 26 
6.3.10 ELEV 6: ANNA 26 

 
7. ANALYS 27 

7.1 HUR LÄRARE OCH ELEVER FÖRHÅLLER SIG TILL HISTORIA 27 
7.2 HUR LÄRARE OCH ELEVERS SKILJDA REFERENSRAMAR PÅVERKAR UNDERVISNINGEN 28 
7.3 VARFÖR ÄR POPULÄRKULTUR RELEVANT FÖR HISTORIEUNDERVISNING? 31 

 
8. DISKUSSION 34 

8.1 HUR KAN POPULÄRKULTUR BÄTTRE INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? 34 
8.2 NYTTJANDET AV OORTODOXA VERKTYG SOM PLAYSTATION I KLASSRUMMET 35 

 
9. LITTERATURFÖRTECKNING 37 



 5

9.1 TRYCKTA KÄLLOR 37 
9.2 UPPSATSER 38 
9.3 ANDRA KÄLLOR 38 

 
10. BILAGOR 39 

10.1 ELEVENKÄT 39 
10.2 TRANSKRIPTIONER 41 

10.2.1 CLAUDIO MANZO 41 
10.2.2 ALBIN WALL 43 
10.2.3 KHASHYAR ”KASHE” KASHEFI 45 
10.2.4 LÄRARE 4: KNUT-LENNART HAVAAS 50 
10.2.5 ELEV 1: MIKAEL 52 
10.2.6 ELEV 2: TEO 54 
10.2.7 ELEV 3: TARKOV 58 
10.2.8 ELEV 4: CECILIA 61 
10.2.9 ELEV 5. LISELOTT 63 
10.2.10 ELEV 6: ANNA 65 
10.2.11 CLAUDIO & KASHE I OPLANERAD DISKUSSION 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 6

                                                

1. Inledning 

Från dagen vi föds överöses vi med sinnesintryck. Till en början är vår värld begränsad till 
sjukhusväggar och våra nära och kära, men snart raseras den begränsande sfärens alla 
murar och vägen till att bli en del av samhället startar. Under den långa resan till vuxenlivet 
och vägen som följer tar vi del av den kultur vi alla är med att skapar och nyttjar 
information för att skapa en föreställning om världen, en föreställning som är helt beroende 
av vilken information vi har tillgång till. 
       Sedan postmodernismen5 har våra möjligheter till att sprida och ta del av information 
ökat lavinartat. Global och digital kommunikation har gjort att geografiskt läge inte längre 
är en begränsning i informationsspridande samtidigt som möjligheterna för populärkultur 
hela tiden spräcker nya gränser. Samtidigt får både ungdomar och vuxna allt svårare att 
sålla bland vad som är sant och falskt av den information de tar del av. Populärkultur som 
inte tar hänsyn till källkritik är lättare att ta till sig än vetenskaplig fakta och allt fler väljer 
hellre att luta sig tillbaka i soffan och se en kort film istället för att ägna den tid som krävs 
för att läsa en bok. 
       Frågan återstår hur detta fenomen påverkar ungdomars förhållande till historia, vars 
berättelser både förekommer i vetenskapen och i populärkulturen och hur det påverkar 
lärare och elevers föreställningsvärldar. 
 
1.1 Tes & Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien utgår från den teoretiska utgångspunkten att det finns en skillnad i elevers 
och lärares referensramar, orsakad till stor del av populärkulturens inverkan på elevers 
tillvaro. Denna utgångspunkt grundar sig i flera forskares slutsatser; däribland Magnus 
Persson, aktiv forskare vid litteraturvetenskapliga institutionen på Lunds universitet, som 
skriver att: 

 

Skolan har trots att den tar en allt större plats i elevernas liv förlorat sitt utbildningsmonopol. 
Populärkulturen har för många blivit ett alternativt bildningsmedel som konkurrerar med skolan om tid, 
uppmärksamhet och intresse. […] allt detta är exempel på aktiviteter och - ja, faktiskt, bildningsvägar – 
som många unga värderar högre och uppfattar som mera meningsfulla än de som erbjuds i skolan.6 
 

Jag är medveten om att denna tes påverkar studiens utgångspunkt, men hävdar att den inte 
påverkar min objektivitet i sådan grad att det skulle riskera studiens resultat. Studien är 
upplagd så att tesen prövas innan resterande frågeställning utreds. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen för hur lärares och elevers historiska 
referenser7 påverkar deras förhållningssätt till historia och historieundervisning, samt 
förtydliga varför populärkultur (som ofta exkluderas)8 är relevant för historieundervisning. 
 
1.3 Frågeställningar 
 Hur förhåller sig lärare/elever till historia vad gäller historiska källor och 

historiebaserad populärkultur? 

 
5 http://www.ne.se/postmodernism (2010-03-18) 
6 Persson (red.) (2000): 16 
7 Framförallt gäller detta underlagen för de referenser de inblandade har som ofta bottnar i helt olika grunder. 
För tydligare redogörelse se punk 2.4 Skillnaden i historiska källor och historiska länkar som historiska 
referenser. 
8 Magnus Persson skriver i Populärkulturen och skolan (2000): 17: ”Tittar man på det mer historiskt […] ser 
man att den svenska skolan traditionellt har sett som sin uppgift att bekämpa populärkulturen och att skydda 
barn och ungdomar från dess lockelser och inflytande.” (För mer info se rubrik: 2.2.2 Populärkultur i svenska 
skolan) 

http://www.ne.se/postmodernism
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ur? 
) 

r.11 

 Hur påverkar skillnaden i lärares och elevers historiska referenser 
historieundervisningen? 

 Varför är historiebaserad populärkultur relevant för historieundervisning? 
 Hur kan historiebaserad populärkultur bättre integreras i historieundervisning? 

 
1.4 Avgränsning 
Studien är avgränsad till ett gymnasium (Naturvetargymnasiet i Södertälje) med fokus på 
fyra olika historielärare och sex elever, varav tre pojkar och tre flickor. Det förväntas inte 
att dessa fyra lärare är representativa för hela lärarkåren eller att en fullständig förståelse 
kan uppnås på den korta tid som denna studie har till förfogande (10 veckor). 
Naturvetargymnasiet valdes som objekt för studien med motivationen att jag har, sedan 
hösten 2005 med regelbundna intervaller, genomfört min Verksamhetsförlagda utbildning 
(Studiepraktik) där. Således har jag även till mitt förfogande tidigare erfarenheter till hands, 
samt en god relation till lärarna. 
 

1.5 DISPOSITION 

Rapporten inleds med en grundläggande teoretisk bakgrund där historia och populärkultur 
förklaras och definieras i syfte att ge en tydlig bild av den teoretiska föreställning som 
studien utgår från. Därpå följer en litteraturgenomgång som redovisar tidigare forskning, 
samt tydliggör vilken litteratur som främst legat till grund för studiens teoretiska ramar, 
inklusive den litteratur som hjälpt till att ta fram de empiriska forskningsverktygen. 
       Efter teori och litteratur följer en redogörelse för den empiriska utredningens resultat. 
Dessa resultat ställs slutligen mot teori i syfte att bringa klarhet till frågeställningen. 
Transkriptioner av intervjuer, samt en kopia av enkäten som användes i undersökningen går 
att finna under 10. Bilagor som följer efter källförteckningen. 
 
1.6 BEGREPP 

Begrepp som används i rapporten är: 
 

 Historiemedvetenhet - begrepp som introducerades 1979 av historiedidaktikern 
Karl-Ernst Jeismann för att illustrera den symbiotiska relation som råder mellan 
tolkning av det förflutna, förståelse för det samtida samt perspektiv på samtiden.9 
Med begreppet syftar man på en medvetenhet om hur särskilda händelser påverkar 
andra i ett tidssammanhang. Begreppet syftar således inte bara på händelser i 
dåtid.10 

 Populärkultur - se rubrik 2.2 Vad är Historiebaserad populärkult
 Konnotation - Association, motsatsen till denotation (definition
 Semantik - det vetenskapliga studiet av innebörd och tolkning. 
 Prefix och suffix - Betydelsebärande orddelar som ändrar innebörden av ett ord.  
 Repertoar - En läsares personliga uppsättning av erfarenheter och värderinga
 Subjektiv förankring/relevans: En läsares subjektiva anknytning till något.12 
 Hermeneutik - Analysmetod som utgår från att ens tolkning av studerat objekt 

förändras med varje enskild studie, eftersom ens utgångspunkt hela tiden 
uppdateras. Begreppet syftar ursprungligen på en tolkningslära av religiösa texter, 

                                                 

 (2009): 48 9 Karlsson & Zander
10 Adler (2009): 84 
11 Molloy (2003): 52 
12 Molloy (2003): 58 
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ntemot en positivistisk 

 Paradigm - idealet inom en specifik hierarki eller diskurs. 
sol tillverkad av det japanska teknikföretaget Sony. 

etiska bakgrund som ligger till grund för undersökningen. 

2

änniskan som samhällsvarelse som utgör historieämnets kärna. Man skulle 

m berör insamling och bearbetning av 
fö 15

o

storien (historiens konkreta händelser och spår) och historia 

inns alltså en klar 

 från idag förväntades det inte att historiska 

                                                

men används idag även som en vagare markering ge
vetenskapssyn.13 

 Playstation 3 - Spelkon
 

2. Teoretisk bakgrund 

Här presenteras den teor

.1 Vad är historia? 

Historia är kunskap om människans förflutna. […] Att definiera historia som läran om människans 
förflutna är emellertid inte tillräckligt. Vår utveckling som biologisk varelse brukar inte räknas till 

istoria. […] Istället är det mh
till och med kunna säga att historia inte är läran om människans förflutna, utan läran om mänskliga 
relationer i det förflutna…14 
 

Ovanstående citat är taget från det inledande kapitlet ur Andres Florén och Henrik Ågrens 
metodbok Historiska undersökningar, och trots att detta korta citat långt ifrån räcker till för 
att beskriva historia så visar det tydligt på den komplexitet som begreppet innebär. Det vi 
kan säga om historia är att det är ett forskningsfält so

rflutna händelser och iakttagelser,  dock blir det genast mer komplicerat när vi börjar tala 
m historia som vetenskap, och människans historia 
 

Den nu antydda distinktionen mellan hi
(historien som berättelse och reflektion) är utomordentligt grundläggande för att i en djupare mening 
förstå vad historia är och handlar om.16 
 

I grunden kretsar ovanstående problematik kring det faktum att all historia existerar i det 
förflutna, och för att forska i det förflutna måste vi rekonstruera det i nutid. Faktorer som 
vem och hur detta görs påverkar emellertid resultatet. Magnus Hermansson Adler, lektor i 
ämnesdidaktik med särskild inriktning mot historia vid Göteborgs universitet, menar att 
man av naturliga skäl inte exakt kan återge den historiska händelsen och samtidigt 
fullständigt förklara den.17 Dock kan man med källkritik granska källor, primära som 
sekundära och förhoppningsvis återge och förklara händelsen. Det f
distinktion mellan vetenskapen historia som disciplin, didaktiken kring ämnet historia i 
skolan och historia som begrepp för händelser utspelade i förfluten tid. 
       Människan har alltid haft en relation till historia, först och främst som fundament för en 
egens identitet18 men även i form av sagor och berättelser. Dock fanns det innan modern tid 
sällan ett behov eller en vilja att göra någon distinktion på vad som var sann eller osann 
historia. Detta väcker frågan ifall några av berättelserna som ägde rum i vikingarnas 
långhus verkligen var historia eller ren diktning. Dock menar Lars Lönnroth att en sådan 
fråga är fel ställd - detta eftersom våra moderna begrepp om historia och dikt inte 
existerade på 1200-talets Island.19 Till skillnad
redogörelser var sanningsenliga. För den ordinära medeltidsmänniskan kring brasan var 
huvudsaken att historierna var underhållande. 

 

8/2006): 15/16 

er Göran Johansson, Hans Albin Larsson (red) (2005): 8 

rlsson (red.) (1997): 103 

13 Florén & Ågren (1998/2006): 141 
14 Florén & Ågren (199
15 Adler (2009): 18 
16 Hans-Olof Ericson, P
17 Adler (2009): 17 
18 Karlegärd & Ka
19 Njals saga: 12 
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tarkt präglat av 

ska utbildningen och forskningen vid universiteten.21 

eforskning statens historia. Fokuserad på framförallt 

d att leva i nuet.23 Dessa farhågor bekräftas även på andra håll, däribland från Klas-
öran Karlsson som skriver att undervisningsämnet historia i de svenska skolorna är på väg 

imensionen ökat dramatiskt under 1990-
talet.  

llt - 

 med det moderna samhället och dess moderniseringsprocess: 

26 

kontroversiellt begrepp - dock 
kildras det oftast lättast genom summan av sina delar - nämligen populär kultur. För att 

ssla in sig i semantik kommer begreppet i denna undersökning syfta till 
 som ofta förekommer bland elever: 

                                                

       Historia som akademiskt och vetenskapligt ämne uppstod inte förrän 1800-talet20 - 
utvecklat ur upplysningsfilosofernas teorier om det framtida samhället. S
nationalromantik fick ämnet inledningsvis som sin främsta uppgift att lyfta fram och 
förankra kulturtraditioner. Först nu fick historikerna en erkänd professionell roll, fullgjorda 
genom den systemati
       Det är på universiteten som historians viktigaste verktyg, källkritiken, systematiseras 
och i början av 1900-talet gav källkritikens framsteg enastående resultat i den svenska 
historieforskningen. 
       Ur den akademiska historievetenskapen föds under 1800-talet även historia som 
skolämne, dock såg den inte alls ut då som den gör idag. Fram till 1950-talets slut 
behandlade i stort sett all svensk histori
politik och centrala institutioner var det inte sällan som man la lokalsamhällenas utveckling 
och ”de vanliga människorna” åt sidan. Framåt slutet av 50-talet övergick forskning gradvis 
till allt mer samhällsinriktade frågor.22  
       I slutet av 1900-talet nådde historia som ämne i skolan något av en kris. Zander & 
Karlsson menar att historieämnet under århundradets två sista decennier var mer eller 
mindre utrotningshotat, och att allt fler lärare under denna period fick det allt svårare att 
motivera sina elever som fann det onödigt att syssla med det förflutna då man hade fullt 
upp me
G
att tona bort, trots att intresset för den historiska d

24

 
2.2 Vad är Historiebaserad populärkultur? 

Magnus Persson, lärare och forskare på den Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds 
universitet, skriver att populärkultur är ett laddat begrepp, omstritt och motsägelsefu
inte minst därför att ordet ”populär” kan signalera både positiva och negativa 
konnotationer. Populär kan betyda folkligt, liksom det kan förknippas med utslätning. I 
värsta fall erhåller populärkulturen synonymer som ”skräpkultur” och ”trivialkultur”.25  
       Persson skriver även att den vanligaste begreppsliga konkurrenten är ”masskultur”, en 
term starkt förknippad
industrialisering, uppkomst av massmedier med en massmarknad där kultur köps av en 
anonym publik. En term med rötter i slutet av 1700-talet då massproduktion av litteratur på 
allvar börjar sätta fart. 
       Populärkultur som begrepp blir dock inte allmängiltigt förrän mitten av 1900-talet i 
samband med radions och televisionens genombrott – ”och då gärna med de amerikanska 
industriella produktionsteknikerna i särskild åtanke.”
       I kontrast till populärkultur ställs ofta perceptioner om ”högkultur” och ”finkultur”, 
kulturer starkt förknippade med adel och/eller andra särskilt högtställda grupper, inte minst 
inom den akademiska världen. 
       Populärkultur är minst sagt ett svårdefinierat och 
s
undgå risk att tra
fyra distinkta områden
 

 
20 Karlegärd & Karlsson (red.) (1997): 19 
21 Adler (2009): 15 
22 Florén & Ågren (1998/2006): 24/25 
23 Karlsson & Zander (2009): 26/27 
24 Karlegärd & Karlsson (red.) (1997): 46 
25 Persson (red.) (2000): 22 
26 Persson (red.) (2000): 23 
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 Skönlitteratur 
 

 annan form av historisk inverkan. Detta kan vara 
pelfilm, litteratur eller interaktiva spel vars handling utspelar sig under ett historiskt 

orm av aktivitet med historiskt fokus, exempelvis historisk 
fäktning, glima  eller historiska rollspel. 

En problematik man som forskare genast ställs inför när man dyker ned i det hav som är 
p r 
b

 dokumenterande 

enrer inom var område. All populärkultur som går under ovan listade rubriker 
ed historiska teman är relevanta för undersökningen. Vad som är relevant att definiera är 

ktiviteten kan bestämmas med ett prefix eller suffix som är 

r haft sådan enorm 

 en lärare att känna till är dataspelet World of 
Warcraft som erhållit oräkneliga rubriker med koppling till ungdomar, inte minst 

 Spelfilm 

 Konsoler/dataspel 
 Övriga interaktiva aktiviteter. 

 
Med Historiebaserad populärkultur, åsyftas i denna underökning, ovanstående 
avgränsningar med historiska teman eller
s
händelseförlopp, eller någon f

27

 
2.2.1 Genreklassificering 

opulärkultur är att alla egna sektioner av kulturen har sina egna genrer - vissa me
etydelsefulla än andra. Vad gäller film skriver Alice Melin: 
 
”Historikern David Ludvigsson identifierar tre olika sorters historiska filmer: dokumentärer, film som 
försöker återskapa dokumenterande historiska personer/händelser och film som använder en historisk 
bakgrund för en fiktiv berättelse. Alla har olika syften.”28 
 

Denna klassificering kan i sin tur appliceras på andra medier. Inom litteraturen existerar 
skönlitteratur som återskapar historiska händelser baserade på faktiska källor, liksom det 
finns verk som utspelar sig under historisk skeenden med händelser som är fullkomligt 
fiktiva. Vidare har det på senare år uppkommit en ny form av
populärkultur med tidskrifter som Populär historia, en form av facklitteratur i enkelformat. 
       När det gäller data- och konsolspel har båda dessa interaktiva spelformat sina egna 
genrer sträckandes från First Person Shooter29, till Real Time Strategy30. 
       Vad som är viktigt att belysa är att denna studie inte gör några särskilda undantag för 
specifika g
m
dock på vilket sätt mediet eller a
historisk. 
 
2.2.1.1 Fantasy = historia? 

Fantasy är en omtvistad och laddat litteraturgenre inom den akademiska världen som ofta 
skyms undan i skuggan av andra genrer. Fantasy är emellertid en underskattad genre som 
med entusiasm borde införlivas i historieundervisningen. Särskilt viktigt menar jag att det 
är att ta fantasy på allvar, främst eftersom den på senare å
genomslagskraft bland ungdomars populärkultur. Peter Jacksons filmatisering av J.R.R. 
Tolkiens saga om Ringen möttes av världen med häpnad, den tredje filmen belönades 2004 
med elva Oscar, därmed segrandes i samtliga av sina nomineringar.31 
       Någonting som kanske är än viktigare för

                                                 
27 En form av fornnordisk brottning vars rötter sträcker sig tillbaka till medeltiden som på senare år fått allt 

lima 

form där spelaren intar rollen som individ och där kameravinkeln simulerar en persons subjektiva 

eriskt perspektiv och 

327450765

större fäste bland ungdomar. För mer info: http://www.budokampsport.se/idrotter/g
28 Hans-Olof Ericson, Per Göran Johansson, Hans Albin Larsson (red) (2005): 136 
29 Genre
synfält. 
30 Genreform med rötter i traditionella krigsbrädspel där kameravinkeln ofta har ett isom
där uppgiften är att med strategi bygga upp en egen armé och bekämpa motståndaren. 
31 http://awardsdatabase.oscars.org/ampas_awards/DisplayMain.jsp?curTime=1258  (2009-12-05) 

http://www.dn.se/insidan/sos-fran-en-orolig-mamma-1.982619
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sp t 
si

 så många deltagare.33 

m r 
fr

er. Denna starka koppling till historiska 
h d 
k

ör valt att inkludera fantasy som en subgenre till 
kommer även medier med fantasytema att 

p t 
e
 

pulärkulturen (Ottoson, 1976:106) En lärobok som Ottoson menar kom att förändra 

 svenska skolans förhållande till 
p a 
p
 

                                                

elberoende.32 Ännu viktigare att belysa är att spelet fått sådan inslagskraft att det förtjäna
n egen beskrivning i Nationalencyklopedin: 
 
World of Warcraft [wə:ldəvwɔ:´krɑ:ft], WoW, datorspel av typen onlinerollspel där tusentals spelare 
spelar samtidigt via Internet med abonnemang på spelservrar runtom i världen. Det finns ett tiotal 
miljoner spelare globalt. Inget annat onlinespel har kommit i närheten av
 

Med ett epitet som världens populäraste datorspel är chanserna höga att man som lärare har 
minst en elev i sitt klassrum som spelar eller har spelat WoW. 
       Fantasy är således en genre som tagit en väsentlig plats i ungdomars populärkultur, 

en frågan återstår varför fantasy skulle vara just relevant för historieämnet. Adler bemöte
ågan då han diskuterar Tolkiens Härskarringen vid sidan av C.S. Luis’ Narnia: 
 

Båda bokserierna beskriver ett medeltida landskap, där den okuvliga godheten kämpar mot den 
gränslösa ondskan i ett till synes oupphörligt krig. […] Dessa myllrande berättelser kan tjäna som 
verifikation av de kunskaper gymnasieleven har tillgodogjort vid studierna av medeltiden.34 
 

Liksom sina föregångare genomsyras dagens fantasylitteratur av starka inslag av medeltida 
eman, symboler och i många fall allegorit
ändelser, och fantasys växande betydelse för elevers omvärld stämmer väl överens me
ursplanen för historias direktiv: 

 

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven […] fördjupar sina historiska kunskaper 
för att underlätta förståelsen av nutiden, underbygga ställningstaganden och skapa handlingsberedskap 
inför framtiden…35 

 

v dessa orsaker har jag därfA
Historiebaserad populärkultur - sålunda 
förekomma i denna undersökning. 
 
2.2.2 Populärkultur i svenska skolan 

För att förstå den teoretiska utgångspunkt som den här studien tog start vid måste man först 
få en överblick av den roll som populärkulturen hållit i den svenska skolan fram till idag. 

ilemmat är emellertid att en helt rättvis bild av hur skolan hanterat populärkulturen i D
raktiken är svår att ge.36 Ulrika Danielsson och Erica Lindquist skriver i sit
xamensarbete från lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet: 

1976 gjorde Sven Ottoson en granskning av skolans attityder till triviallitteraturen i kapitlet 
”Triviallitteraturen i skolan” i boken Svenskämnets kris. Ottoson menar att innan 1950-talet ignorerade 
svenska skolan po
detta var Författare och förfuskare från 1959 av Rune Fröroth. Läroboken var en skönlitterär antologi 
och dess syfte var att lära eleverna skilja mellan ”god” och ”dålig” litteratur. Svaren var redan givna i 
läroboken.37 
 

ven Persson refererar till Sven Ottosson då han talar omÄ
opulärkultur men han menar att Ottosons resonemang om att skolan helt skulle ignorer
opulärkulturen är en sanning med modifikation: 

 

a-1.98261932 http://www.dn.se/insidan/sos-fran-en-orolig-mamm  (2009-12-05) 
orld-of-warcraft33 http://www.ne.se/w  (2009-12-05) 

b/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/HI/titleId/Historia

34 Adler (2009): 173 
35 http://www.skolverket.se/s  (2009-12-05) 

007): 10 

36 Persson (red.) (2000): 28 
37 Danielsson & Lindquist (2

http://www.ne.se/world-of-warcraft
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ka skolan alltid 

och folkuppfostran (1991) hur komplex och motsägelsefullt svenskämnets 

e 
försvann aldrig, istället verkar den bara ha t. 

anielsson & Lindquist skriver att Fröroth som var bland de mest aktiva antagonisterna 

r 

m barn- och 
u a 
in h 
ungdomslitteraturen, liksom litteraturen som föregått den, länge betraktades med misstro. 

                                                

Populärkulturen var förvisso frånvarande i skolan, dess alster var inte representerad i några läroböcker 
och den lästes eller diskuterades inte på några lektioner. Men oproblematiskt var knappast skolans 
förhållande till populärkulturen och helt frånvarande var den inte heller.38 
 

Persson understryker dock, liksom majoriteten av andra forskare, att svens
mer eller mindre haft ett antagonistiskt förhållande till populärkulturen. Anna Merkel 
Möller skriver i sitt examensarbete från lärarutbildningen vid Malmö högskola att skolan 
länge varit en motståndare till populärkulturen och att den av traditionen är en ”finkulturens 
borg”.39 Möllers resonemang är grundat i Jan Thavenius studie av modersmålämnets 
etablerande i den svenska skolan - en skrift som även Persson refererar till. 
       Oavsett vart man söker står det klart att populärkulturen länge mötte hårt motstånd i 
den svenska skolan. Något som idag är självklart inom svenskundervisningen är att man 
läser skönlitteratur - sådant var dock inte alltid fallet. Thavenius redogör i sitt verk 
Klassbildning 
framväxt varit. Inte förrän mitten av 1800-talet var ämnet etablerat, och det skulle dröja 
ännu längre innan litteraturundervisning skulle inta platsen som ämnets kärna.40 Persson 
menar att det fanns flera orsaker till ämnets långsamma framväxt men att en av dessa var 
det utbredda misstroendet som existerade gentemot romanen, det första moderna 
massmediet.41 
       Detta misstroende gentemot populärkulturen som existerat sedan romanens födels

 reformerats i och med nya mediers uppkoms
D
gentemot populärkulturen var inspirerad av Nils Bejeroth som ansåg att femtiotalets serier 
var skadliga för barn: 
 

Vid tiden fann en stark sedlig kring barns läsning av serier. Bejeroth ville få barn att läsa böcker istället 
för de massdistribuerade skadliga serierna.42 

 

Lustigt nog är det inte svårt att dra paralleller till denna moralpanik då man deltar i dagens 
debatter kring populärkultur - detta gäller inte minst fantasy och Word of Warcrafts 
inverkan på ungdomars studier.43 
       Rune Fröroths vaccinationsmodell där elever skulle lära sig vad god litteratur va
fungerade uppenbarligen inte eftersom att den kring 1970-talet kom att ersättas av, eller 
snarare kompletteras med den fria upplevelseläsningen. Först nu ko

ngdomslitteratur att komma in i skolan och Persson skriver att grundtanken med att släpp
 populärkulturen var att säkerhetsställa att eleverna läste.44 Det olyckliga är att barn- oc

       Än viktigare är det att ungefär samtidigt som tyglarna kring populärkulturen lättas 
kommer den att mötas av en ny kritik - den här gången baserad på ideologi: 

 

Ideologikritiken vänder sig lika skarpt mot det perspektivlösa förmedlandet av en högkulturell kanon i 
m  d i p e dskolan so  mot en fr a up levelseläsning ns in irekta legitimering av populärkulturen.45 

 

Tanken var att all litteratur bär på värderingar, eller med ett annat ord - ideologier, och att 
dessa dolda agendor måste avslöjas. Detta kritiska förhållningssätt fann starkt fäste bland 

 
38 Persson (red.) (2000): 29 
39 Möller (2005): 3, 4 
40 Thavenius (1991): 20 
41 Persson (red.) (2000): 29 
42 Danielsson & Lindquist (2007): 10  
43 http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/354048-wow-missbruket-behandlingshemmen-driver-agendan  
(2009-12-05 
44 Persson (red.) (2000): 37 
45 Persson (red.) (2000): 41 

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/354048-wow-missbruket-behandlingshemmen-driver-agendan
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v 
opulärkultur är att den är systematisk med en kärna i konservatism. Nya medier bemöts 

d som
som idag anses vara klassisk ”kanon” var på sin tid ren och skär populärkultur 

åller sig till ett historiskt skeende och kallas 

 

 berätta en fiktiv berättelse, men denna berättelse har all rätt och möjlighet 
tt avvika från det som är historiskt sant utan att delge detta för konsumenten,50 således 

sant eller påhittat genom att endast använda sig 

                                                

akademiker världen över även ifall den i sin tur kom att ersättas av nya förhållningssätt och 
teorier, inte minst med de nya mediernas genombrott. 
       Vad som går att urskilja ur den kritik som ställer sig emot användandet a
p
generellt med misstro och om kultur skapas i kommersiellt syfte ställs den vanligen emot 
den kultur som äger mer ”artistiska” värden. Va  är viktigt att betona är att mycket av 

en kultur d
som möttes med skepticism. Ett exempel är författaren Carl Jonas Almquist, vars verk ofta 
var för laddade för sin tid,46 och som dog i exil efter att ha försökt återvända till Sverige - 
medan han idag oftast förekommer i bokhyllorna tillsammans med de klassiska mästarna. 
 
2.3 Skillnaden mellan historiska källor och historiska länkar som historisk 
referens. 
 

Bland de absolut viktigaste att definiera då man talar om elever och lärares referenser är 
medvetenheten om begreppet källor. Inom historievetenskapen utgår all forskning utifrån 
källor som studeras. Dessa källor delas traditionellt i förstahandskällor och 
andrahandskällor - förstahandskällor är de källor som ger forskaren en direkt anknytning till 
det förflutna och brukar traditionellt kallas för kvarlevor47, dessa kan t.ex. vara en kruka 
från århundradet efter Kristus - ”dess blotta existens säger något om verkligheten”48. 
Andrahandskällor är källor som förh
traditionellt för berättande källor49 dessa kan vara brev eller dagböcker skrivna av en 
historisk person. Dagbokens innehåll berättar om vad som hände ur ett ögonvittnes 
synvinkel, dock kan ögonvittnet minnas fel eller ha glömt viktiga händelser, utöver detta 
kan ögonvittnet ha en positiv eller negativ attityd gentemot det inträffade och ha skäl till att 
ljuga, därför kan vi inte vara helt säkra på att historien verkligen utspelade sig som
dagboken hävdar - det är just denna kritiska inställning som är kärnan i 
historievetenskapens verktyg källkritik. 
       Historielärares referenser grundar sig på universitetsämnet Historia, således har de 
goda kunskaper om källkritik och det är därför troligt att större delen av deras historiska 
referenser kommer från medier som kritiskt förhåller sig till historiska källor. Ett exempel 
på dessa medier är Sture Linnérs verk Anna Komnenas värld, där Linnér översatt och 
resonerar kring kejsardottern Annas livsverk Alexiaden - en text skriven kring 1100-talet. 
       Populärkultur är inte historiska källor, inte heller utger de sig för att vara det, trots detta 
är det inte sällan som populärkultur är tillräckligt för att ge individer en perception om ett 
historiskt skeende. Det är inte sällan som populärkultur nyttjar historiska källor som 
inspiration för att
a
finns det ingen garanti att veta vad som är 
av populärkultur med historiska teman. De länkar till historien som exempelvis existerar i 
en spelfilm om andra världskriget i form av uniformer, hus och vapen kan dock vara 
tillräckliga för elever att forma en uppfattning om andra världskriget - historiska referenser 
som delvis kan vara grundade på sanna historiska källor, men som lika väl löper risk att 
vara påhittade.51 

 
46 Mycket av den litteratur Almquist författade var samhällskritisk till den punkt att de ibland möttes med 
protester. Ett tydligt exempel är Det går an, ett verk som belyser och kritiserar det dåvarande patriarkatet med 
en självständig kvinna i huvudrollen som vägrar gifta sig i risk för att förlora allt hon äger till en man. 
47 Florén & Ågren (1998/2006): 72 
48 Florén & Ågren (1998/2006): 73 
49 Florén & Ågren (1998/2006): 72 
50 : 128 Hans-Olof Ericson, Per Göran Johansson, Hans Albin Larsson (red) (2005)
51 Karlsson & Zander (2009): 81 
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evans för skolan idag 

talar om hur jag fick både läsa den ena populära 
er emellanåt kunde njuta av en och annan 

H
  n 
sv  kunskaper och 

r och föreställningar än det gör idag.52 

L lka 
fa nar att man kan tydligt kan 
se 53 
Is satts eller fått konkurrens av bland annat 

kt som i detta sammanhang har fångat mitt intresse är att mycket av vår historiekunskap och vårt 
55

 

d nser i egen tidigare forskning att populärkulturen får allt 

Alla elever fick någon form av association till andra händelser, texter eller media under tiden de läste, 
tt.56 

39 procent av kommunens befolkning har utländskt bakgrund,57 varav majoriteten är 

 
2.4 Ämnets rel

Det råder inget tvivel då man ser på den historiska utvecklingen under 1900-talet att skolan 
blir allt mer villig att släppa in populärkulturen i sin undervisning. Alla de som passerat 
genom grundskolan under de senaste tjugo åren känner säkerligen igen sig i mina 
personliga upplevelser då jag 
ungdomsboken efter den andra, eller hur vi elev

ollywoodfilm. 
     Vad som skiljer min personliga skolgång från dem som föregick mig var att de
enska skolan under 1980-talet upptäckte att elever tillgodogjorde sig

information genom multimedia och litteratur utanför skolans väggar. Zander menar att 
skolans monopol på lärande försvinner allt mer i och med att information görs mer 
lättillgänglig genom nya medier: 

 

För femtio år sedan, när det inte fanns television och vi inte ens kunde föreställa oss att vara 
uppkopplade på Internet, spelade sannolikt den historieundervisning man fick i skolan en betydligt större 
roll för människors historiska kunskaper, attityde
 

itteraturvetaren Gun Malmgren jämförde två amerikanska undersökningar om vi
torer som spelat störst roll för ungdomars utveckling och mek

 hur familj och skola får en allt mindre roll i ungdomars utveckling under 1900-talet.
tället hade de tidigare viktigaste faktorerna er

musik, video, media, film och dataspel - med andra ord populärkulturen. Idag speglas 
Malmgrens slutsatser i allt mer forskning; 

 

Elevernas historiemedvetande skapas inte först och främst i skolan utan i andra situationer. De kan vara 
historiska data/TV-spel, böcker eller semesterresor till historiska platser.54 
 

En aspe
historiemedvetande skapas av faktorer utanför skolan.  

ersonligen har även jag sett ten eP
större inflytande på elevers historiemedvetande; i en studie från 2009 utredandes elevers 
läsförståelse upptäckte jag att elevers tidigare referenser spelar stor roll för deras tolkning 
av text. Vidare upptäckte jag att majoriteten av elevernas historiska referenser utgjordes av 
filmer: 
 

framförallt till diverse filmer de se
 

Med all forskning pekandes på att populärkulturen får större betydelse för elevers 
utveckling är det inte mer än naturligt att skolan måste ta hänsyn till den - men hur ser det 
egentligen ut i praktiken och vad kan göras för att förbättra undervisningen? Det är ur dessa 
utgångspunkter som denna studie inleddes. 
 
2.5 Naturvetargymnasiet 

Naturvetargymnasiet är beläget i Södertälje, knappt tre mil söder om Stockholm. Uppemot 

                                                 

: 40 
00): 17 

er Göran Johansson, Hans Albin Larsson (red) (2005): 127  

52 Karlsson & Zander (2009)
53 Persson (red.) (20
54 Möller (2005): 7 
55 Hans-Olof Ericson, P
56 Ghazala (2009): 15 
57 Södertälje in the world, The world in Södertälje: 4 
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dem som medverkat i 

svann. I brist på stark ledning, decentraliserades den formella makten 
å skolan och institutionen gled mer eller mindre medvetet in i ett spontanistiskt system59 

makt över sin egen undervisning. 
administrativa situation är det väsentligt att anmärka att 

. FORSKNINGSLÄGE 

forskning som stått 
o

 
3

ellt under i stort sett hela 1900-

tt skriva på de få sidor som står tillgängliga i denna studie. 
     Bland de värda att nämna står Christer Karlegärd bland de högsta inom fältet med 

Karlegärds 
n, Bernard 

 Arja Virtua. 

 Kampen om historien. Ådalen 31. Sociala konflikter, 

                                                

syrianer och assyrier. Södertälje är dessutom en kommun som bl.a. tagit emot fler Irakiska 
flyktingar än USA och Kanada kombinerat.58 Detta är relevant att nämna eftersom att 
Naturvetargymnasiets elever består nästan uteslutet av elever från dessa två folkgrupper, 
således kan det ha betydelse för studiens resultat om någon skulle önska att genomföra en 
liknande studie med elever vars majoritet skiljer sig avsevärt från 
denna. 
       Naturvetargymnasiet tillhörde från början Västergårds gymnasium men delades 2004 
in i tre separata gymnasier - en delning som innebar att den centrala styrinrättningen som 
tidigare existerat för
p
där lärarna i olika grader erhöll all 
       Förutom Naturvetargymnasiets 
de program som erbjuds endast är naturvetenskapliga med diverse inriktningar - däribland 
det internationella IB-programmet (International Baccalaureate) som följer sina egna 
kursplaner och mål. 
 

3

Vad gäller forskningsläge kan den tidigare forskning som är av intresse för studien, liksom 
tidigare, delas in i två sektioner, historiedidaktik och populärkultur. De ödmjuka listorna 
som står radade nedan är långt ifrån fullkomliga, dock täcker de den 
s m grund för denna studie. 

.1 HISTORIEDIDAKTIK 

När det kommer till historievetenskap och historiedidaktik kan forskningsfältet verka 
enormt, dock hävdar Karlsson och Zander att det finns kritiska hålrum: 
 

En särskild problematisk aspekt är bristen på explicita och reflekterande relevanskriterier inom 
ahistorievetensk pen. Få doktorsavhandlingar i historia innehåller spår av någon didaktisk reflektion 

kring varför just denna historia är vetvärd, och för vem eller vad den är viktig.60 
 

Karlsson och Zander hävdar även att ”det finns fog för att påstå, att intresset för 
historiedidaktik bland historiker har varit ytterst margin
talet”61. Trots sådana dunkla ståndpunkter finns det mer forskning kring historiedidaktik än 
som finns plats a
  
epiteter som ”historiedidaktikens obestridlige introduktör i Sverige”62. Bland 
publicerade verk finns just Historiedidaktik med bidrag från: Klas-Göran Karlsso
Eric Jensen, Ulf Zander, Sirkka Ahonen och
       Andra nämnvärda som hjälpt till att bredda forskningsfältet inkluderar men är inte 
begränsade till: 
 
 Roger Johanssons verk

historiemedvetande och historiebruk 1931-200 som behandlar tolkningar av 
Ådalshändelserna under olika epoker.63 

 

p://www.thelocal.se/11040/20080411/58 David Landes (2009) htt  (2009-12-05) 

ohansson, Hans Albin Larsson (red) (2005): 35 

59 Blossing (2003): 61-65 
60 Karlsson & Zander (2009): 46 
61 Hans-Olof Ericson, Per Göran J
62 Karlsson & Zander (2009): 37 
63 Hans-Olof Ericson, Per Göran Johansson, Hans Albin Larsson (red) (2005): 190 
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002) förtecknar 
h 

handling Historien på gymnasiet. Undervisning och 

h deras arbete. 
Niklas Amnvert, universitetsadjunkt och doktorand, som i sin forskning söker svar på 

sten att undervisa historia utifrån svenska förhållanden”66. 
 r 

 
O ensamt att de intresserat sig för vilken historia som 

t av vem, till vem och varför. Zander menar att särskilt 
issnöje med att historia inte kan analysera 

n har var och en av kulturens grenar sina egna forskningsfält. Ingen av 

 Henry A. 

                                                

 Hans Olof Ericson, universitetslektor i historia vid Högskolan för Lärande och 
kommunikation i Jönköping, som i sin bibliografi Historiedidaktik (2
strax över 4000 historiedidaktiska texter, inklusive studentuppsatser oc
dagstidningsartiklar.64 

 Göran Andolf som i sin av
läroböcker (1972), behandlar arbetsmetoder i historieundervisningen i svenska läroverk 
under perioden 1820-1965. 

 Sture Långström som 1997 disputerade med Författarögt och Lärobokstradition 
(Umeå) där hans studieobjekt var läroboksförfattarna oc

 

”frågan huruvida läroboken stödjer läraren i strävansmålet att eleverna ska förvärva ett 
historiemedvetande eller ej”65. 

 Magnus Hermansson Adler som i sitt verk Historieundervisningens byggstenar (2009) 
”försöker introducera kon

 Göran Behre och Brirgitta Odén som i Historiedidaktiska utmaningar (1982) diskutera
just de hinder som kan uppkomma i historiedidaktiken. 

vanstående författare har alla det gem
fö edlas, hur den förmedlas, sam
de senare faktorerna antyder att det finns ett m

rm

spå ett tillfredställande sätt: 
 

I den historiedidaktiska kommunikationskedjan finns således aktörer som är både avspännare, 
förmedlare och mottagare av historia. I synnerlighet den senare aspekten, som handlar om hur människor 
tar till sig och tillgodogör historia, är svåra att utforska, särskilt om man tänker sig att människor inte är 
tomma kärl som ska fyllas med innehåll…67 
 

3.2 POPULÄRKULTUR 

Inom populärkulture
de författare jag har kommit i kontakt med har dock beskrivit Populärkulturens relation till 
skolan så grundligt som Magnus Persson i Populärkulturen och skolan (2000), huvuddelen 
av den litteratur som behandlar ämnet refererar även till Persson. Populärkulturen och 
skolan har dock inte Magnus Persson som sin enda författare. Bidrag från andra författare 
inkluderar även David Buckingham och Julian Sefton-Green, Anne Haas Dyson.
Giroux och Sue Turnbull som i sina lånade kapitel alla skildrar sina egna 
specialistområden. 
       Persson i sin tur hänvisar, liksom många andra till Jan Thavenius som i flera av sina 
verk lyfter fram litteraturens roll i skolan under 1900-talet. Bland hans mest inflytelserika 
verk återfinns Klassbildning och folkuppfostran (1991) som behandlar 
litteraturundervisningens traditioner i svenska skolan och som även nämner den konflikt 
som populärlitteraturen fick gå igenom innan den inkluderades i undervisningen. 
       Skönlitteraturens roll inom skolan är ett kapitel för sig - bland de svenska författare 
som behandlar ämnet finns det dock få så inflytelserika som Gunilla Molloy, fil. Dr och 
verksam lektor vid institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande på 
Lärarhögskolan i Stockholm. Bland hennes verk finner en bl.a. Att läsa skönlitteratur med 
tonåringar (2003), Läraren, litteraturen, eleven (2002) och Svenska i grundskolan - 
metodboken (1997), alla böcker som används bland annat på svenskutbildningar för att ge 

 

0 
ohansson, Hans Albin Larsson (red) (2005): 8 

64 Hans-Olof Ericson, Per Göran Johansson, Hans Albin Larsson (red) (2005): 269 
65 : 27Hans-Olof Ericson, Per Göran Johansson, Hans Albin Larsson (red) (2005)
66 Hans-Olof Ericson, Per Göran J
67 Karlsson & Zander (2009): 38 
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er nämner återfinns flera från den ovanstående listan, bl.a. Ulf 

 ännu mer kontroversiellt - 

ngen 

 sin 

ett forskningsfält som är av intresse för studien - nämligen det som 

är intressant för den här 
tudien - nämligen den form av rollspel som går samman med populär ungdomskultur - 

ollspelsformen ”Lajv”. Dock är det flera lärarkandidater som 
rar Filipa Glasers uppsats När livet blir Lajv (2003) från 

ent är Sverok. 
verok är ett av Sveriges största spelförbund med 5 000 medlemmar i 850 anslutna 

svensklärare en stadig grund att stå på i sin ämnesdidaktik. Mycket av hennes teori baserar 
sig på den forskning som lagts fram av Louise M. Rosenblatt, och Kathleen McCormick.  
       Film inom skolan är ett populärt ämne bland lärarkandidater och ett flertal uppsatser 
och examensarbeten går att finna från de flesta lärosätena i Sverige. Bland den tidigare 
forskning som dessa kandidat
Zander. Andra inkluderar Christina Olin-Scheller som i sin doktorsavhandling Mellan 
Dante och Big Brother studerat hur gymnasieelever utvecklar kunskap om fictionstext och 
läsning genom litteraturundervisningen i Svenskämnet.68 
       Carl-Fredrik Jönsson och Magnus Kullgren från Växjö universitet menar i sin C-
uppsats, Från fiktion till historiemedvetande, att historisk spelfilm är ett förhållandevis nytt 
forskningsområde med relativt få forskare,69 dock finns det ett område inom 
populärkulturen vars relation till skolan är ännu nyare och
nämligen data/konsolspelen. 
       Den individ som onekligen gjort mest för forskningen kring datorspel inom 
pedagogiken i Sverige är Jonas Linderoth, Fil. Dr, som 2004 disputerad med avhandli
Datorspelandets mening vid Göteborgs universitet. Strax efter att datorspelandet 
uppmärksammats inom pedagogiken har forskningsfältet långsamt vuxit med bidrag från 
bl.a. Carin Falkner vid Örebro pedagogiska institut som 2007 lade fram
doktorsavhandling Datorspelande som bildning och kultur: En hermeneutisk studie av 
datorspelande, där hon studerar kulturen inom dataspelandet. 
       Även ett fåtal uppsatser går att finna angående ämnet - däribland Thomas Edoff och 
Marcus Ekmans examensarbete från Göteborgs universitet; Pedagogiska datorspel (2009) 
där relevansen av elevers attityder för potentialen av pedagogiska datorspel studerats.  
       En annan institution som länge intresserat sig för pedagogiska datorspel är det svenska 
försvaret. Svenska Försvarshögskolan har länge intresserat sig för användningen av 
kommersiella dataspel i syfte att simulera slagfält,70 men även andra simulationer.71/72 
       Slutligen återstår 
berör rollspelandet. Rollspel inom skolan har en lång tradition, bland annat har statsvetaren 
Kristina Boréus skrivit rapporten Rollspel i undervisningen, ”där hon redogjort för sina 
erfarenheter av rollspel och pedagogisk metod och i politisk teori”73. Dock är det sällan som 
forskningsfältet kring rollspel i skolan innehåller forskning som 
s
däribland den levande r
studerat lajv, dessa inklude
Södertörns högskola. 
       Andra institutioner som fokuserat på lajv som pedagogiskt instrum
S
föreningar,74 och listar på sin hemsida ”information om hur du kan använda dig av lajv som 
pedagogiskt verktyg i skolan, på fritids eller var som nu passar.”75 
 

4. LITTERATUR 

Den litteratur som används i denna studie är delbar i två delar: Metodhandledning och 
teoretiska referenser. De böcker som används inom metodhandledning är: 
 

                                                 
68 Danielsson & Lindquist (2007): 5 
69 Jönsson & Kullgren (2007): 15 
70 http://www.smart-lab.se/cms/artiklar/gamestudio.html# (2009-12-05) 
71 http://www.fhs.se/sv/Forskning/Forskning-MVI/Ledningsvetenskap/Aktuell-forskning/ (2009-12-05) 
72 Kleja (2005) http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article38287.ece (2009-12-05) 
73 : 226 Hans-Olof Ericson, Per Göran Johansson, Hans Albin Larsson (red) (2005)
74 http://www.sverok.se/forbundet/#top (2009-12-05) 
75 http://www.sverok.se/spelhobbyn/lajv/lajv-i-skolan/ (2009-12-05) 

http://www.smart-lab.se/cms/artiklar/gamestudio.html
http://www.fhs.se/sv/Forskning/Forskning-MVI/Ledningsvetenskap/Aktuell-forskning/
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article38287.ece
http://www.sverok.se/forbundet/#top
http://www.sverok.se/spelhobbyn/lajv/lajv-i-skolan/
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der (1991/1997) av Idar 
Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, vars grunder nyttjas för att ta fram de frågor 

 kunskapsbas 
pulärkultur. Vad gäller 

erssons 
lig överblick, men även 

rar till. De böcker 
om använts för att ge en teoretisk bas inom historiedidaktik är: 

 (1982) 
 Klas Göran Karlsson och Ulf Zander, Historien är nu (2009) 

egärd & Klas-Göran Karlsson, Historiedidaktik (1997) 

ett stort antal 
ppsatser och otryckta källor används vid sidan av det egenskapade empiriska materialet - 
ör fullständig lista se litteraturförteckningen och bifogade transkriptioner. 

r kvantitativ och kvalitativ metod. 

 
sociala processer och sammanhang, eller som Holme och Solvang kallar det: 
systemperspektivitet.78 Kvalitativa metoder präglas även av en flexibilitet som ibland kan 
vara bekväm, ”men detta kan också vara en svaghet, eftersom sådan flexibilitet gör det 
svårt att jämföra information från de olika enheterna.79 

 Historiska undersökningar (1998/2006) av Anders Florén och Henrik Ågren, som 
redogör för grunderna i historisk teori, metod och förhållningssätt. 

 Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa meto

och utforma den enkät som används i denna undersökning. 
 
Den referenslitteratur som används i studien har syftat till att ge en så bred
som möjligt inom områdena historiedidaktik och po
populärkulturens historiska relation till svenska skolan har framförallt Magnus P
Populärkulturen och skolan (2000) använts för att ge en tyd
Klassbildning och folkuppfostran av Jan Thavenius som Persson refere
s
 
 Hans-Olof Ericson, Pers Göran Johansson & Hans Albin Larsson, Historiedidaktiska 

perspektiv (2005) 
 Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar (2009)  
 Hans Albin Larsson, Historiedidaktiska utmaningar (1998) 
 Göran Behre och Birgitta Odén, Historievetenskap och Historiedidaktik

 Christer Karl
 
Andra källor som använts inbegriper bl.a. Skolförbättring i praktiken (2003) av Ulf 
Blossing, som hjälpt till att bredda förståelsen och klassificera Naturvetargymnasiets 
pedagogiska situation och administrativa system - som studien tagit plats vid - och Gunilla 
Molloys Att läsa skönlitteratur med ungdomar (2003). Utöver dessa har 
u
f
 

5. METOD 

Bland det som Henrik Ågren och Anders Floren understryker som viktigast i en historisk 
studie är intersubjektiv prövbarhet - eller med andra ord; möjligheten att genomföra och 
pröva den metod som används i en studie i syfte att kontrollera resultatet.76 Således följer 
här en grundlig genomgång för den metod som använts i denna underökning. 
 

5.1 Kvalitativ versus Kvantitativ metod  

Bland de första frågor en måste ställa sig i begynnelsen av en utredning är användandet av 
metod. Två metoder som generellt brukar användas ä
Kvalitativa metoder ”innebär en ringa grad av formalisering”77, och används främst för att 
få en djupare förståelse om komplexa frågor. Kvantitativa metoder är mer strukturerade, 
och svaren oftast mycket mer kontrollerade från forskarens sida. 
       Både kvantitativa och kvalitativa metoder har sina styrkor och svagheter. Kvalitativa 
data ”har sin styrka i att de visar på totalsituationen”, och möjliggör en ökad förståelse för

                                                 
76 Floren & Ågren (1998, 2006): 47 
77 Holme & Solvang (1991, 1997): 14 
78 Holme & Solvang (1991, 1997): 79 
79 Holme & Solvang (1991, 1997): 80 
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  n 
k t 
m  an vara svårare att ta till sig djupliggande information, 

av en elevenkät med nitton frågor, medan den 
 består av fyra lärarintervjuer och sex elevintervjuer. Den 
nte valde att inkludera lärarna i enkätundersökningen var för att 

er sig själva för. Här ifrågasätts även 

r ifall de går efter normen. 

lla frågor har fyra svarsalternativ som sträcker sig från mycket till inte alls. Syftet med att 
v är att förhindra de svarande från att undvika att ta ställning 
itten. Med just fyra alternativ kan svaren enklare delas in i 

rda frågor, men eftersom de 
                                                

     Kvantitativa metoder, som exempelvis enkätundersökningar kräver oftast mindre tid ä
valitativa,80 datan kan lättare jämföras och frågorna mycket lättare kontrolleras. Probleme

d kvalitativa metoder är att det ke
avståndet mellan forskaren och det undersökta kan även till viss del försvåra tolkningen av 
de givna frågorna för de svarande, liksom öka riskera när det kommer till att tolka svaren.81 

 

Vi kan med fördel även kombinera kvalitativa och kvantitativa element i en och samma undersökning . 
Principiellt finns det heller inte något konkurrensförhållande dem emellan. Däremot kan de med sina 
starka och svaga sidor stärka varandra.82 
 

Följaktligen har jag valt att göra både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Den 
vantitativa undersökningen består k

kvalitativa undersökningen
främsta orsaken till att jag i
den data som kan urskiljas ur enkäten antingen redan är känd för mig, eller gör sig känd 
genom intervjuerna. Alla intervjuer spelades in och sammanfattas i transkriberingar som 
går att finna under rubrik 10. Bilagor. 
 
5.2 ENKÄTFRÅGOR 

Holme & Solvang skriver att hur vi formulerar frågeställning är beroende av hur konkreta 
föreställningar vi gjort oss av det vi vill studera.83 I detta fall är frågorna framförallt färgade 
av den teori som föregått studien. Frågorna är indelade i fyra delar: 
 
 Attityder till historia i skolan/allmänhet - dessa låter den svarande att definiera 

historia på fritid och i skola som intressant, viktig och rolig. 
 Historieundervisning - här läggs fyra förslag fram där eleverna får värdera de 

aktiviteter de helst skulle vilja syssla med mer på historievisningen. De fyra 
alternativen består av två populärkulturella alternativ - Konsol/dataspel och spelfilm - 
och två mer traditionella medel - dokumentärer och förstahandskällor. 

 Fritid - dessa frågor syftar till att kartlägga elevernas sysselsättningar på fritiden som 
har koppling till historia i syfte att få en överblick för hur mycket populärkultur med 
historisk tema som de med aktiv vilja utsätt
elevernas medvetenhet kring källkritik. 

 Enkät - i dessa två frågor får eleverna möjlighet att svara hur likt de tror att deras 
kamrater och lärare hade svarat på frågorna - syftet med detta är att få en bättre 
förståelse för hur eleverna betraktar sin omvärld - om de ser sina svar som avvikande 
elle

 
A
ha ett jämnt antal svarsalternati
genom att välja alternativet i m
antingen/eller. Enkäten i sin fulla form med alla frågor går att finna under rubrik 10. 
Bilagor. 
 

5.3 INTERVJUFRÅGOR 

Den kvalitativa undersökningen syftar främst till att på djupet angripa den grundläggande 
frågeställningen. Intervjuerna utgår från både styrda och osty

 
80 Holme & Solvang (1991, 1997): 39 
81 Holme & Solvang (1991, 1997): 157 
82 Holme & Solvang (1991, 1997): 76 
83 Holme & Solvang (1991, 1997): 40 
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a studiens teoretiska utgångspunkt: 

l 

e stimuleras för att aktivera referenser och dra kopplingar när 

ning) 
 Tror du att det stämmer att historielärare generellt lägger större vikt vid gedigna 

r att tro det som är mer tilltalande/bekvämt än det som 
är vetenskapligt sant? 

kultur som inte hör hemma i 

 

r i historieämnet? 
effekt fick det? 

 Hur tror du att skillnaden mellan lärare och elevers referenser och förhållande till 

förhållande till historia som grundar sig i universitetsstudier - medan elevers 

 att eleverna är i vardagslivet? 

istorieämnet stämmer väl överens med 

ka källor medan elever föredrar 

ssar för 

 Vad tror du att lärare tänker på då de hör historia? 
v populärkultur i historia? 
lärkultur i undervisningen? 

toria skiljer sig från 
varandra? Hur tror du att det påverkar undervisningen? 

n 

6.1 ENKÄTRESULTAT 

intervjuade alla uppmuntras att uttrycka och utveckla sina subjektiva tankar är de flera 
gånger som oplanerade följdfrågor uppstår. De styrda frågorna i intervjun har framförallt 
använts för att bekräfta eller dementer
 
 Tror du att din uppfattning om historieämnets syfte/din syn på historia stämmer vä

överens med dina elevers? 
 Tror du att elever måst

de analyserar historiska skeenden? (Syftar till att utforska hur historiemedvetande 
påverkar historieundervis


historiska källor, medan elever framförallt föredrar historiebaserad populärkultur? 

 Tror du att elever ibland välje

 Anser du att det finns medier av populär
historieundervisningen? 

 
De ostyrda frågor som ställs syftar framförallt till att få en bättre överblick och en djupare
förståelse för klassrumssituationen: 
 
 Hur uppfattar du att elever ser på historieämnet? 
 Vad tror du att dina elever tänker på då de hör historia? 
 Hur ser du på att använda olika former av populärkultu
 Har du använt populärkultur i undervisningen - hur/vilken och vilken 

historiska källor påverkar undervisning? (Utgår från det faktum att lärare har ett 

referenser och förmåga att analysera historiskt material är mer begränsat) 
 Hur källkritiska tror du
 Vilka risker ser du med att använda populärkultur i undervisningen? 

 
De frågor som ställts till eleverna påminner om de ovan, men är något modifierade: 
 
 Tror du att din personliga syn på historia/h

dina lärare/kamrater? 
 Tror du att lärare hellre använder gedigna historis

populärkultur? 
 Anser du att det finns former av populärkultur som inte pa

historieundervisning? 
 Hur tror du att lärare ser på historieämnet? 
 Hur ser du på historia? 

 Hur ser du på användandet a
 Har dina lärare använt popu
 Vet du vad källkritik är? Hur ofta är du källkritisk? 
 Hur tror du at lärare och elevers sätt att tänka kring his

 

6. Empirisk presentatio

Här presenteras och diskuteras den data som samlades in under studien. Representativitet 
och andra problem som uppstod under insamlandet diskuteras också. 
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     Resultaten är indelade efter kön (Flickor / Pojkar), detta därför att märkbara skillnader 
m umbara skillnaden i ålder har 
ja  v ta detta  ingen s ur denna faktor. 
 

nt: 

olig: 
ilt  | Absolut inte 

| Absolut inte 
11% 

 historiskt te

 

t | s 

a.  

| Inte alls 
11% / 11% 

 

ema 

Studiens enkät delades ut till totalt 184 elever, varav och 96 flickor och 88 pojkar. Detta 
motsvarar drygt hälften av alla elever på Naturvetargymnasiet. Fokus lades framförallt på 
naturvetenskapsklasser och IB-klasser i högre årskurser. 
  

ellan könen upptäcktes vid räkningen. På grund av den förs
g alt att uteslu  eftersom märkbar relevans kunde urskilja

Jag tycker att historieundervisningen i skolan är intressa
 Väldigt  | Ganska  | Inte särskil | Absolut

3% / 7% 
t  inte 

 40% / 29% 35% / 48% 19% / 16% 
Jag tycker att historieundervisningen i skolan är viktig: 
 Väldigt  | Ganska  | Inte särskilt  | Absolut inte 
 
J

53% / 39% 32% / 43% 11% / 16% 4% / 2% 
ag tycker att historieundervisningen i skolan är r

 Väldigt  | Ganska  | Inte särsk
 15% / 23 57% / 36% 11% / 23% 17% / 18% %  
 
Jag tycker att historia i allmänhet är intressant: 

t   inte  Väldigt  | Ganska  | Inte särskil | Absolut
9% 2% / 9%  50% / 30% 41% / 52% 7% / 

Jag tycker att historia i allmänhet är viktig: 
 Väldigt  | Ganska  | Inte särskilt  | Absolut inte 
 
J

53% / 37% 30% / 11% 15% / 50% 2% / 2% 
ag tycker att historia i allmänhet är roligt: 

 Väldigt  | Ganska  | Inte särskilt  
 33% / 23% 46% / 50% 15% / 16% 6% / 
 
P historieundervisningen i skolanå  skulle jag vilja: 
… diskutera/arbeta med mer data/tv spel med ma 
 Väldigt mycket  | Mycket  | Lite  | Inte alls 
 6% / 37% 21% / 18% 55% / 27% 18% / 18%
… se på mer spelfilm med historiskt tema 
 Väldigt mycke  Mycket  | Lite  | Inte all
 43% / 48% 17% / 25% 30% /
… se på fler dokumentärer med historiskt tem

 18% 4% / 9% 

 Väldigt myck | Mycket  | Lite |  Inte alls 
19% / 25% 35% / 41% 37% / 30% 9% / 4% 

et  
 
… studera mer historiska förstahandskällor 
 Väldigt mycket  | Mycket  | Lite  
 11% / 14% 50% / 36% 28% / 39% 
 
P min fritidå : 
… läser jag skönlitterära böcker med historiskt tema 
 Ofta  | Ibland  | Sällan  | Aldrig 
 8% / 4% 33% / 32% 34% /
… läser jag fackböcker med historiskt tema 

 41% 25% / 23% 

 Ofta  | Ibland  | Sällan  | Aldrig 
 7% / 9% 28% / 30% 37% / 4
… ser jag på spelfilmer med historiskt tema 

5% 13% / 16%

 Ofta  | Ibland  | Sällan  | Aldrig 
13% / 6%  24% / 39% 52% / 32% 11% / 23% 

… ser jag dokumentärer med historiskt tema  
 Ofta  | Ibland  | Sällan  | Aldrig 

6% / 7%   17% / 20% 49% / 48% 28% / 25% 
… spelar jag tv- och/eller dataspel med historiskt t
 Ofta  | Ibland  | Sällan  | Aldrig 
 4% / 36% 0% / 11% 35% / 23% 61% / 30% 
… sysslar jag med aktiviteter med historiskt tema 
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land  ällan  | Aldri
 2%  32% 6% /

tänker jag ofta på källkritik när jag läser artiklar eller nyttjar andra medier 
  | Sällan  | Aldrig  | Jag vet inte vad källkritik är 

ng nkäten: 

 
 

Jag tror att mina klasskamrater har svarat ungefär likadant som mig på den här enkäten. 

Quest, Warcraft, Warhammer, World of Warcraft 

night of Honour, Stronghold, 
orld of Warcraft 

ktiviteter som Flickorna svarade att de sysslar med: Gå på museum, Rollspel 

: Fäktning, Gå på museum, Lajv 

sskamrater hade svarat Mycket eller Väldigt mycket likt dem själva. Detta är 
 tolkas på minst 

mraternas svar är falska. 

d

 Ofta  | Ib | S g 
 4% / 4% 11% / 29% /  5  62% 
…
 Ofta  | Ibland
 4% / 9% 40% / 39% 15% / 27% 15% / 23% 13% / 11% 
 
A ående e
Jag tror att min historielärare har svarat ungefär likadant som mig på den här enkäten. 
 Väldigt mycket  | Mycket  | Lite  | Inte alls  
 0% / 2% 19% / 32% 48% / 35% 13% / 31%

 Väldigt mycket  | Mycket  | Lite  | Inte alls 
 15% / 7% 29% / 46% 54% / 36% 2% / 11% 

 
Spel som pojkarna svarade att de spelar: Assassins Creed, Age of Empires, Brothers in Arms, Call of Duty, 
Empire: Total War, Europa Universalis, Fable, God of War, Medal of Honour, ROME, Rome: Total War, 
Rune Escape, Titan 
 
Spel som flickorna svarade att de spelar: Age of Mythology, Civilization, K
W
 
A
 
Aktiviteter som pojkarna svarade att de sysslar med
 
6.1.1 Representativitet och giltighet 

Holme & solvang skriver att det existerar flera problem vid kvalitativa mätningar, 
framförallt nämns det att undersökningssituationen i sig kan orsaka mätproblem; tillfälliga 
känslotillstånd kan påverka tyckande och tolkning av frågor, och ”urvalet ger dessutom 
bara giltig information under förutsättning att vi mäter det vi vill mäta.”84 
       Detta blev väldigt tydligt under summeringen av de insamlade enkäterna, då det 
upptäcktes flera saker jag kom att reagera på. Framförallt gällde detta den kontrollfråga 
som kommer sist i enkäten gällande elevernas uppfattning om deras kamrater. I flera fall 
hade elever som avvikit från normen i majoriteten av sina svar ringat in att de trodde att 

eras klad
relevant eftersom det säger något om enkätresultatets trovärdighet och kan
tre sätt:  
 
 Att eleven har en bristfällig kunskap om sina klasskamraters åsikter.  
 Att eleven har en fullkomligt adekvat kunskap om sina klasskamraters åsikter, men att 

elevens egna svar eller ka
 Att elevens tolkning av ”lika” endast omfattar en eller ett fåtal specifika frågor, inte 

enkäten som helhet. 
 

Andra relevanta anomalier är att flera elever som svarat att e sysslar med aktiviteter med 
historiskt tema eller spelar tv- och/eller dataspel gett förslag på spel och aktiviteter som 
inte är historiskt betingade - däribland aktiviteter som LAN85 och spel som inte har någon 
historisk anknytning: Facebook, Fifa och Duke Nukem. 

                                                 
84 Holme & Solvang (1991, 1997): 156 
85 Local Area Networking - en aktivitet där flera spelare befinner sig i närheten av varandra, spelandes samma 
och/eller andra spel under en viss period. Detta kan förvisso ha historisk betingning ifall man spelar och 
diskuterar spel med historiska teman under tiden man ”lanar”, dock är det värt att ifrågasätta den svarandes 
tolkning av frågan. 
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ar,86 jag har ändå valt att inkludera enkäten 
undersökningen eftersom att mycket data bekräftar tidigare forskning - dock är det 

 

ad studien gick ut på innan. Eftersom flera av eleverna 
nskade vara anonyma är alla elevers namn fiktiva. Fullständiga transkriptioner finns att 

 

itet inte är några centrala syften. Istället är man ute efter att ”öka informations-

 de alla har olika åsikter och erfarenheter då det kommer till 

att få en helhetsbild av strax över 400 elever med ett urval av 
ndast sex stycken. Enkätundersökningen understryker även relevansen av kön, följaktligen 

 

dra lärare med mer 

ed 
fokus på att hans kunskaper om  
p

lle säga ”här det finns ett dataspel…” om någon visar de som 
 jag gärna visa upp det. Problemet är att jag inte har den kunskapen 
elat.89 

                                                

       Holme & solvang menar att det på grund av faktorer som ovanstående existerar en 
osäkerhet kopplad till kvantitativa undersökning
i 
nödvändigt att förhålla sig kritiskt till siffrorna. 

6.2 Intervjuresultat och etiskt övervägande 

Här följer en redogörelse för de intervjuade som deltog i studien, och en sammanfattning av 
deras svar. Intervjuerna är förtecknade med lärarna sorterade efter antal år i yrket med lägst 
först, följt av elever sorterade efter kön. Samtliga intervjuer är inspelade och alla de 
intervjuade informerades om v
ö
hitta under punkt 10: Bilagor87. 

6.2.1 Urval och trovärdighet 

Kvalitativa studier skiljer sig från kvantitativa i den mån att statistisk generalisering och 
representativ
värde och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det vi 
studerar”.88 
       Bland det viktigaste som Holme & Solvang understryker i en kvalitativ undersökning 
är att urvalet görs systematiskt, utifrån specifika kriterier. I detta fall är lärarna valda 
eftersom att de alla är lärare jag har haft möjlighet att diskutera med tidigare, således är jag 
medveten om att
historiedidaktik. Ytterligare ett kriterium vid val av lärare är att de alla har varit aktiva i 
yrket olika länge. 
       Vad gäller eleverna är de medverkande framförallt valda med rekommendationer från 
lärarna, dock är det svårt 
e
valdes tre elever av varje. 

6.3.1 Lärare 1: Claudio Manzo 

Claudio är född och uppvuxen i Italien, men kom till Sverige strax efter att han studerat 
färdigt. Han tog sin lärarexamen från Södertörn Högskola 2009 och vid intervjutillfället var 
han inne på sin tredje månad som lärare, således menade han att hans insikt om vad 
eleverna tänker och tycker inte är mogen, dock fann jag tidigt att hans förhållande till 
ställda frågor hade en mycket mer abstrakt och filosofisk aspekt än an
erfarenhet - bland annat belyste han problematiken med att allt för få elever introduceras till 
att populärkulturen faktiskt kan användas som ett pedagogiskt medium. 
       Vad gäller användandet populärkultur i undervisningen var han av delade åsikter, m

 sådan didaktik och framförallt kunskap om tillgängligt och
assande material var alldeles för snäv för att han själv skulle känna sig trygg med den: 
 

Jag har inte tänkt på populärkultur alls faktiskt om jag ska vara ärlig – men det är mest film jag skulle 
kunna tänka mig använda. […] Jag ser inga problem med det - hindret är bara det att jag själv inte är 
ärskilt insatt i dataspel. Men om någon skus

innehåller mycket historia då skulle
om dataspel, för jag har själv inte sp

 
86 Holme & Solvang (1991, 1997): 157 
87 Det är rekommenderat att överblicka transkriptionerna i bilagan eftersom att de ger en mycket tydligare bild 
över den rådande situationen än vad dessa sammanfattningar kan ge. 
88 Holme & Solvang (1991, 1997): 101 
89 Utdrag ur transkription: 10.2.1 Claudio Manzo 
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erfarenhet från högstadiet grundade han 
u er 
ti

an har tagit upp på högstadiet. Att det är ganska uppdelat. Man har lite andra världskriget Man har 

itiv, och menade att han 
pp med exempelvis diskussion där 
liga verktyg. 

programmet använder sig av. Kashe var under studiens gång den lärare som främst 
fö e 
k

Jag är själv inte särskilt intresserad av populärkulturens uttryck av historia. Däremot tycker jag att man 
 att, precis som du pekade på i början, är det elevernas 

ra på fler än ett sätt - 
fr i 
u
 

e ltså inte hade i verkligheten, han var väl snarare misstänkt 

ritisk. Emellertid föredrog han att använda vissa former av populärkultur mer än andra - 
särskilt tidskrifter som exempelvis Populär Historia93 som han kommit att använda sig 
alltmer av i undervisningen. 

 
6.3.2 Lärare 2: Albin Wall 

Albin är född i Sverige och arbetade tidigare som SO-lärare på högstadiet i två år innan han 
kom till Naturvetargymnasiet 2009. Med 
ppfattningen att många elevers förståelse av historia är ganska bristfällig då de komm
ll gymnasiet: 
 

Jag tror att de har nog en ganska insnöad bild. Att det är – att man kommer ihåg vissa större områden 
som m
kanske Romarriket, man har stenåldern. Jag tror inte att man har, eller att eleverna har väldigt svårt att se 
eller att ha en stor bild, där man ser något större sammanhang - det är det ganska få som har upplever 
jag.90 
 

ad gäller populärkultur i undervisningen var Albin väldigt posV
gärna använde den förutsatt att det följdes u
populärkulturen fick bearbetas med historievetenskap
 
6.3.3 Lärare 3: Khashayar ”Kashe” Kashefi 

Kashe, såsom han tilltalas av elever och kolleger är ursprungligen från Iran, och har levt 
och studerat i bland annat Amsterdam och London innan han började jobba som lärare i 
Sverige. Med strax över sex år som lärare på IB-programmet är många av hans åsikter 
grundade på erfarenheter utomlands och den särskilda, internationella läroplan som IB-

respråkade användandet av populärkultur i undervisningen, förespråkandes att lärare int
an förneka den genomslagskraft som dagens populärkultur har: 
 

måste använda sig av den i sin undervisning därför
verklighet.”91 

 

6.3.4 Lärare 3: Knut-Lennart Havaas 

Som tidigare sjöman var det något av ett överraskande karriärbyte som Knut kom att ta då 
han betstämde sig för att bli historiker. Med 14 år som lärare och nästan lika många till sjös 
har han satt fot på de flesta exotiska platser som förekommer i läroböckerna. Som äldst av 

e intervjuade lärarna kom hans svar även att skilja sig från de andd
amförallt var han den som främst talade mot användandet av populärkultur 
ndervisningen, eftersom han menade att det bidrog till mytbildning: 

Hollywood har en vana för att filmatisera klichéer och schabloner […] Idag är Wallenberg… kommer du 
ihåg den filmen? Då hade de på slutet, alltså hittat på att han hade ett, något slags kärleksförhållande 
med någon ungersk grevinna. Vilk t han al
som homosexuell eftersom han aldrig var särskilt intresserad av kvinnor. Men enligt Hollywood så ska 
man ha en manlig och en kvinnlig hjälte i filmer. Därför är det kanske olämpligt att använda spelfilm för 
mycket, med tanke på alla faktafel.92 
 

Knut var dock inte helt emot att använda sig av populärkultur även ifall han var mest 
k

                                                 
90 Utdrag ur transkription: 10.2.2 Albin Wall 
91 Utdrag ur transkription: 10.2.3 Khashayar ”Kashe” Kashefi 
92 Utdrag ur transkription: 10.2.4 Knut-Lennart Havaas 
93 Det är värt att ifrågasätta ifall Populär Historia kan definieras som populärkultur, framförallt eftersom 
tidskriften kan klassas som en lättläst version av facklitteratur. Motivationen för att klassa tidningen som 
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ade nog varit lite mer intressant än att sitta och läsa i en 

mar, men att mycket av den information man har om historia ändå 
ommer från skolan. 

n 
trad

 ett 

95

 intygar även att 
opulärkulturen hjälpt honom att hålla upp hans eget intresse för historia.  

 i skolan, främst eftersom han anser att 
o

 

d directors 
 96

                                                                                                                                                  

 
6.3.5 Elev 1: Mikael 

Mikael går sista året på naturvetarlinjen och utrycker själv att han avskyr Historieämnet i 
skolan. Han uppfattar att historieämnets främsta syfte är att lära sig av det förflutna för att 
motverka katastrofer i framtiden, men menar att metoderna som används inom 
historieundervisningen är för distanserade till hans preferenser för att han ska bry sig. Han 
är övertygad om att det finns stora skillnader i elever och lärares sätt att tänka, ofta så olika 
att elever tappar intresset. Han skulle gärna se mer fokus på analyserande av populärkultur i 
undervisningen och menar att ”det h
bok som är på femhundra sidor”94. 
       Gällande historiska referenser så tror han att populärkulturen har en stor del i 
påverkandet av ungdo
k
 
6.3.6 Elev 2: Teo 

Teo är bland de intervjuade eleverna som håller störst intresse för historia. Främst är han 
intresserad av medel- och vikingatid, och väl medveten om hur dessa influerat dataspel som 
World of Warcraft och andra fantasygenrer. Han spelar mycket på fritiden, men håller även 
på med levande rollspel (Lajv) och historisk fäktning. Han ser i stort sett bara på spelfilmer 
med historiskt tema men föredrar ändå böcker. Trots hans brinnande intresse för historia 
och trots att han regelbundet konsumerar populärkultur med historiskt tema ställer han sig 
ändå kritiskt emot användandet av sådan populärkultur i undervisningen, framförallt för att 
han anser att det finns en viss kvalitetsskillnad. Dock är han väl medveten om att de

itionella skolningen med facklitteratur ofta bidrar till att ge historia en ”tråkstämpel”: 
 

Nackdelarna är ju att… om man bara använder den median som är populär så får man det bara från
håll… och eh… man behöver ju alltså se det från massa olika håll. Men fördelar med det är ju att 
förmodligen så blir vi nog mer intresserade om det är mer populärt. För om folk fick välja mellan att läsa 
Arn och läsa ganska gamla skrifter från 1500-talet så kan man nog ganska lätt gissa vad de skulle välja.  
 

Han håller med tesen om att populärkultur har större inverkan på elevers historiska 
referenser framförallt för att det är roligare, och mer lättillgängligt - han
p
 
6.3.7 Elev 3: Tarkov 

Tarkov är ursprungligen född i Rumänien och kom till Sverige i lägre tonåren, han studerar på IB-
programmet som lämpar sig bättre för honom eftersom hans svenska är bristfällig och all utbildning 
på IB sker på engelska. Han har ett stort intresse för historia och är väl medveten om dess uttryck i 
populärkulturen, dock är han kritisk till dess användning
p pulärkulturen styrs allt för mycket av kommersialism:  

I would say that I have learned more from video games then from feature films, or Hollywood 
productions. Since - in my opinion - video games, to be enjoyable, has to put an emphasis on realism, 
and that it is the quite opposite with movies, since reality might be quite boring and Hollywoo
and producers might have to put in some more action or drama to make it more profitable.  
 

   

populärkultur är att den förhåller sig till historiska inslag som för tillfället är aktuella i samhället, samt 
eftersom den riktar sig till framförallt ungdomar.  
94 Utdrag ur transkription: 10.2.5 Mikael 
95 Utdrag ur transkription: 10.2.6 Teo 
96 Utdrag ur transkription: 10.2.7 Tarkov 
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H v 
in v 
p
 

ore of an abstract matter it’s only natural that people have their own idea of 
ea of politic for example, and that can lead to a very diverse pull of 

d tidig ålder, utanför skolan. Hennes intresse för historia var dock 
hålla sig till den problematik jag la fram för henne och höll med 

populärkulturens inverkan på ungdomars 

 så tråkigt av många 
e ig 
fö öjlighet att 

 skulle 
vara så som hon tyckte att det skulle vara, och eleverna kunde inte göra så mycket påverkan.98 
 

renser menar Liselott att påverkan sker hela tiden, alltifrån att man 
ilm, till att man går nedför gatan och ser en staty. 

N n 
h a 
a

 innehålla en del som har 
99

A i 
e ur detta påverkar elevernas attityd: 

 

Jag tror att eleverna tänker lite enklare på historia, för de tänker ’ah, så länge jag får ett MVG i det här 
ämnet, sen är jag härifrån’, sen så bryr de sig inte längre. Men jag tror lärarna tänker lite djupare på det, 
de vet ju att de har det som ämne. 

                                                

an framhåller likväl att populärkulturen överträffar traditionella läromedel i form a
teraktivitet och estetetisk attraktivitet, han problematiserar emellertid studerandet a

opulärkultur vidare utifrån det faktum att elever saknar den objektivitet som lärare har: 

Since history tends to be m
history, as they have their own id
people I’d say – and the interpretation in a subjective matter… it is interesting, but we need to have a 
more objective standpoint, as we are thought that subjectivity only has a very narrow outlook. 97 
 

6.3.8 Elev 3: Cecilia 

Inne på första året på Naturvetenskapliga linjen var Cecilia bland de elever som kom att 
förvåna mig mest, framförallt med sitt källkritiska tänkande som hon själv menade 
tvecklades redan viu

svalt, ändå kunde hon för
om det tidigare forskning hävdar gällande 
historiska referenser. 
 

6.3.9 Elev 3: Liselott 

Liselott skiljer sig i viss mån från de andra intervjuade i studien, främst för att hon var den 
som var minst intresserad av historia - en attityd som grundades av hennes möte med 
historia på högstadiet. Liselotts negativa bild av ämnet är dock av särskilt intresse eftersom 
den kastar ljus på några av de frågor om varför historia uppfattas som
lever. Främst menar hon, liksom Mikael, att den traditionella didaktiken är alltför tråk
r att hon ska känna sig engagerad. Liselott understryker även att elevernas m

påverka undervisningen, i hennes fall, varit i stort sett ickeexisterande: 
 

Jag tror att det beror ganska mycket på vår lärare eftersom hon var ganska typ udda, och ah… det

Vad gäller historiska refe
sitter i skolan till att man ser på f
 

6.3.10 Elev 1: Anna 

Anna började som student på IB-programmet men bytte under sitt andra år till vanlig 
aturvetenskaplig linje eftersom att hon inte tyckte att utbildningen passade henne. Ho
åller ett visst intresse för historia, och bestrider den tes att populärkulturen skulle var
nsvarig för att ge ungdomar huvuddelen av deras historiska referenser: 
 

Jag tror att de får mycket av filmer och såhär, men jag tror inte att – asså nu pratar jag om elever – jag 
tror att de får mycket från filmer och såhära men jag tror fortfarande att den mesta fakta vi får är från 
skolan och böcker – för det böckerna som innehåller mest fakta – filmer kan
hänt, men sen är det en förvrängd bild och allt det där.  
 

nna var även den enda eleven, bortsett från Liselott, att påpeka historias ställning 
lation till andra ämnen, och hr

 

 
97 Utdrag ur transkription: 10.2.7 Tarkov 
98 Utdrag ur transkription: 10.2.9 Liselott 
99 Utdrag ur transkription: 10.2.10 Anna 
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. Analys 

är följer den analys som ämnar svara på den ursprungliga frågeställningen. Diskussion 

stora skillnader i lärare och 
l

M s 
h
populärkultur, endast en lärare menade att det var annorlunda: 
 

ng om Romarriket, gör det 
h inte för att det har läst en fackbok. Jag skulle därför säga att den tesen 

ett 
Katalina eller Nero. Det är lättare för dem.”101 

 

E ll 
p e 
d ur: 

be 
erified and how should I say… that can be reliable.”  

 

t intressant i dataspel och i 
ilmer och so on… man kan ju alltid lära sig liksom fel grejer av att kolla på filmer.”105 

man nog vara ganska kritisk 
106

t också, som man kan lära sig.”107 

                                                

 

 

7

H
som kommenterar övrig frågeställning följer efteråt. 
 
7.1 Hur lärare och elever förhåller sig till historia 
 
Liksom tidigare forskning, visar studiens empiri att det finns 
e evers sätt att förhålla sig till historiska källor och historiebaserad populärkultur. 

ajoriteten av lärare håller med den tidigare forskningen gällande hävdandet att elever
istoriska referenser framförallt utgörs av de länkar till historia som existerar inom 

Ja… jag skulle väll säga att den allmänt stämmer, för de som vet någonti
genom serien Rome liksom… oc
stämmer”100 
 

Ja, det är lättillgängligt för dem, det är lättare att förstå gladiator eller romarriket med en film eller 
dataspel än att läsa en bok av 

Så är det. Absolut. Så är det.”102 
 

Nej, jag tror inte riktigt att det stämmer [… ] jag tror många elever framförallt har fått det som de kan 
om historia från skolan.”103 

 
leverna emellertid hade alla delade åsikter, varav de flesta faktiskt förhöll sig kritiskt ti
opulärkulturen, detta trots att majoriteten inte visste vad källkritik var. Alla elever menad
ock att de i någon grad påverkats av populärkult

 

I agree with the initiative one takes in history when one finds outs of historical events, but we have to 
take into consideration the starting point a person has regarding history – because it’s one thing to regard 
Braveheart to hard historical evidence and another to actual search for historical sources that can 

104v

Eh… ja… det är definitivt mer intressant. Men det är inte alltid korrekt om jag säger så… Det är ju 
liksom… det är inte precis exakt faktabaserat - det är mer för att göra de
f
 

Inspirerat har de definitivt gjort… men däremot kan man ju inte se liksom en amerikansk spelfilm, typ 
Braveheart, och säga att ’ja men så här måste det ju ha varit’, utan det får 
mot. Men jag gillar tiden, jag gillar miljön, det är därför jag tittar på det.”  
 

Men alltså… det känns som att man lär sig mer av att se på filmer som är lite intressantare än att sitta 
och bläddra i böcker. Och - visst i filmer så är det ganska mycket påhittat - men… det är ändå ganska 
mycket, typ hur det såg ut och sån
 

 
100 Utdrag ur transkription: 10.2.3 Khashayar ”Kashe” Kashefi 
101 Utdrag ur transkription: 10.2.1 Claudio Manzo 
102 Utdrag ur transkription: 10.2.4 Knut-Lennart Havaas 
103 Utdrag ur transkription: 10.2.2 Albin Wall 
104 Utdrag ur transkription: 10.2.7 Tarkov 
105 Utdrag ur transkription: 10.2.5 Mikael 
106 Utdrag ur transkription: 10.2.6 Teo 
107 Utdrag ur transkription: 10.2.9 Liselott 
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K e 
fö tt 
m

D  negativt till 
användandet av spelfilm när eleverna själva kan komma på sätt att använda en film som 
Inglorious Bastards 109

sä

v da sig av Inglorious Bastards i historieundervisningen? 

, vilket är mer än någon annan aktivitet eleverna 
 

g inte 

                                                

anske är det lustigaste att alla lärare mer eller mindre påvisade elevernas bristand
rmåga att förhålla sig kritiskt till populärkultur och att detta var en av orsakerna till a
an inte skulle använda den: 

 

Hur ser du på att använda populärkultur i din undervisning?” 
Tja, det är inte så sällsynt att det går att använda direkt idag. Hollywood har en vana för att filmatisera 
klichéer och schabloner […] Därför är det kanske olämpligt att använda spelfilm för mycket, med tanke 
på alla faktafel. […] Och Hollywood går inte att använda till annat än att appellera till deras 
intressen.”108 

 

et är häpnadsväckande att se en lärare, så erfaren som Knut, att förhålla sig så

 (som Kashe menar, ur historisk synvinkel, ”är helt befängd”)  på ett 
tt som är fullkomligt adekvat: 
 

Tror du att man skulle kunna an än
Nej. 
Inte? 
Nej för den var… ah eller jo i och för sig - om man skulle se, om man skulle vara såhär - om man skulle 
ta det som en lektion i källkritik. Se vad som är fel med filmen. Vad som stämmer och inte stämmer. Så 
skulle man kunna använda den.110 

 

När det kommer till gedigna historiska källor medger en förvånansvärt stor del av de 
svarande eleverna i enkäten att de mycket eller väldigt mycket skulle vilja studera mer 
förstahands-källor som exempelvis historiska dokument. Detta överskuggas emellertid av 
viljan att studera mera film med historiskt tema, där mer än hälften av eleverna svarat 
mycket eller väldigt mycket. De intervjuade eleverna medgav alla att de skulle vara 
intresserade att studera mer film och spel med historiskt tema, där framförallt killarna hade 
större intresse för tv- och/eller dataspel än tjejerna. 
       Lärarna i sin tur medgav att de sällan var intresserade av populärkulturens historiska 
uttryck men att de ändå såg en relevans i att studera det. Även Knut som förhåll sig väldigt 
negativt till film medgav att han använder populärkultur mer och mer i form av tidskriften 
Populär historia. Mer än hälften av eleverna däremot, svarar i enkäten att de ofta eller 
äldigt ofta ser på film med historiskt temav

svarat att de gör på fritiden. Det enda svarsalternativet som kom i närheten var tittandet på
historiska dokumentärer. Läsandet (både av skönlitteratur och facklitteratur) visade si
alls vara lika populärt - trots detta verkar läsandet av facklitteratur vara det enda många av 
eleverna får göra på sina historielektioner. 
 

7.2 Hur lärare och elevers skiljda referensramar påverkar undervisningen 

Överallt under min empiriska studie, i observationer av klassrum, i intervjuer med elever, 
av enkäten att döma och lärarnas egna ord råder det en enhetlig stämma att lärare och elever 
inte tänker kring historia på samma sätt, inte heller har de samma referensramar då de 
kommer till klassrummet. Karlsson och Zander understyrker att elever, då de kommer till 
gymnasiet, ”har väldigt skiftande kunskaper, i vissa fall inga alls”.111 
       Adler menar att elevernas historiska referenser framförallt inte är strukturerade eller 
formade för jämförelser, och att de ofta har svårt att lika händelser i sin egen historia till 
skolämnet historia.112 Albin bekräftar denna tankegång med sina erfarenheter från 
grundskolan där han menar att elevernas uppfattning av historia ofta består av blockpartier, 

 
108 Utdrag ur transkription: 10.2.4 Knut-Lennart Havaas 
109 Utdrag ur transkription: 10.2.3 Khashayar ”Kashe” Kashefi 
110 Utdrag ur transkription: 10.2.5 Mikael 
111 Karlsson & Zander (2009): 275 
112 Karlsson & Zander (2009): 23 
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al elever trodde att deras lärare svarat likasinnat på enkäten medan mer än hälften av 

 
fö  
relevansen av att lärare och elever genom
ör undervisningen för att skapa bästa möjliga miljö för lärande.115 Även Kashe påpekar 

 också att de människor vi 

 

O re struntar i elevers preferenser och utgår från 

cker, utan skulle vilja lära sig mer från filmer så blir det ju lite 
ta, de vill ju inte studera i historieböcker - som jag tycker 

 

evers referenser och 

t  i 

 
M an i 
sa att ta 
det på allvar”119 et: 
 

 och om någonting är roligt så har man lättare att lära sig. Då vill man lära sig mer också.120 

det är… eh… liksom om en lärare får lektionen att vara kul och gör undervisningen att vara kul, då är 

och när jag frågade elever om deras sätt att tänka på historia hade de flesta svårt att 
formulera en strukturerad syn på vad historia faktiskt innebär och betyder för dem. 
       Av alla intervjuade elever var det bara Cecilia som var övertygad om att hon hade en 
likartad tankegång kring historia som sina lärare, de andra eleverna påvisade framförallt att 
deras lärare fann historieämnet mer intressant eller viktigare än vad de själva tyckte. Endast 
ett fåt
eleverna trodde att deras lärare tankesätt påminde lite eller inte alls som deras eget. 
       Samtliga lärare intygade att deras elever troligen inte tänker som dem själva kring 
historia, speciellt inte då de anländer till gymnasiet. Blossing kommenterar detta fenomen, 
antydandes att lärare och elever i grunden har olika uppfattningar om vad skolan går ut 
på.113 
      Adler skriver att de olika referenser som elever och lärare har påverkar 

rutsättningarna för att förstå och arbeta kring historia.114 Adler understryker därav
 dialog kommer överens om innehåll och metod 

f
detta: 
 

Om vi pratar om historia, och om vi ska ifrågasätta historien så förutsätter vi
ifrågasätter den med har samma referensram som en själv. […] Man glömmer ofta att vi inte har samma 
referenser, och att det här ändras fort.116 

lyckligt nog verkar det vara ofta som lära
sin egen vilja - något som gör att eleverna riskerar tappa intresse: 
 

Om eleverna inte vill lära sig från faktabö
svårare för dem att liksom att ta in all fak
tillexempel - och läraren menar att man ska ändå läsa de här historieböckerna… liksom skriva rapporter 
om dem, men eleverna vill ändå se på filmerna.117 

eo resonerade, utifrån sitt elevperspektiv, det faktum att lärare och elT
föredragna metoder ofta skiljer sig: 
 

Ja men det – det kanske är då historia får den där ”tråkstämpeln” som många tycker att det har. Att det är 
inget intressan ämne, för det är så odramatiskt, och det är för kallt, och hände för så länge sen. Medan
spel så är det liksom väldigt dramatiskt och… episkt. Och det sker framför en.118 

olloy skriver att just ”tråkigt” är ett begrepp som förekommer ofta i skolan, inte säll
mband med läsning, och att detta ständigt återkommande elevomdöme ”ökar värdet 

. Även Anna understryker betydelsen av rolighetsfaktor i klassrumm

Hur skulle du se det ifall lärare använde sig av mer film, dataspel och böcker med historiskt tema i 
undervisningen – vad skulle du tycka om det? 
Det hade varit mycket bättre tycker jag. För då hade man engagerat sig mer, det bli mycket roligare att 
lära sig –
 

Tror du att eleverna kan uppfatta undervisningen som tråkig för att man tänker annorlunda? 
Nä… det… är inte riktigt mitt sett att se på saken i alla fall, och jag kan inte prata för någon annan, men 

                                                 

1 

dio & Kashe i oplanerad diskussion 
ion: 10.2.5 Mikael 

ion: 10.2.10 Anna 

113 Blossing (2003): 3
114 Adler (2009): 67 
115 Adler (2009): 69 
116 Utdrag ur transkription: 10.2.11 Clau
117 Utdrag ur transkript
118 Utdrag ur transkription: 10.2.6 Teo 
119 Molly (2003): 46 
120 Utdrag ur transkript
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d

att 
y

  rt 
p arnas breda 

  n 
p r 
e g 
sö vårt att ta till sig: 

av historia möts sker en 
ö n 
e d 
a

 i den riktiga 
fo r 

  

det ganska kul… men det beror på, det kan vara… jag vet inte. Jag tror att det är viktigast att läraren är 
rolig.121 

 

Molloy resonerar flera gånger kring behovet av matchning122 i skönlitterärt sammanhang. 
Med detta menar hon att ifall en läsares och en boks repertoar123 inte stämmer överens 
finns risken att läsaren skjuter ifrån sig boken, finner den tråkig eller ointressant. Detta 
verkar stämma väl överens med det som händer i historieundervisningen - elever som 
tvingas läsa facklitteratur och göra an ra saker de avskyr, som läraren bestämt att de ska 
göra, associerar upplevelserna med historieämnet och ”stämplar” historia som tråkigt. Detta 
märks tydligast i Liselotts attityd till historieämnet då hon själv uttrycker att den största 
orsaken till att hon tycker att historia är tråkigt beror på hennes lärare som vägrade 
l ssna på elevernas protester.  
     Dock är inte alla elever eniga i att lärare och elevers skiljda referensramar enba
åverkar undervisningen negativt. Tarkov menar att han uppfattar lär

historiemedvetande som föredömligt och att det stimulerar honom till att studera vidare: 
 

Well I think it makes a bit of stimulus between the students and the teacher, as the teacher has all the 
hard evidence and facts. And hopefully it inspires students to study more, and pay more attention to the 
teacher and try to learn - and eventually get a greater understanding of history in general.124 

 

Bland lärarna återkommer flera resonemang som visar att de är medvetna om den klyfta 
som existerar mellan lärare och elev och att det ofta leder till just det eleverna säger. Kashe 
menar att det är ett av skälen som motiverar honom till att använda sig mer av 
populärkultur i undervisningen, trots att han personligen inte föredrar det, och att han hela 
tiden försöker använda den på ett sådant sätt att eleverna ska uppmuntras till ett kritiskt 
tänkande. 
     Knut däremot menar att elever vars historiska referenser framförallt härstammar frå
opulärkulturen riskerar att utveckla ett historiemedvetande som är baserat på myter. Nä
leven kommer till klassrummet riskerar denna att få en del av sin världsuppfattnin
nderslagen, någonting som kan upplevas traumatiskt, eller s
 

Jag har ett konkret exempel – jag har ungdomar som har trott på det – att de här myterna som är, att de 
var så ohyggligt bra soldater, SS-trupperna, och det visa sig att det var de ju inte alls. De höll ju på med 
mycket andra grejer än att bara vara soldater, tillexempel mord och det. Det kan vara väldigt svårt, den 
typen av myter, om man är övertygad om det och har varit det länge.125 
 

Adler bekräftar denna tes och skriver att ”när dessa olika typer 
msesidig påverkan. Innehållet i skolans historia kan påverka elevens uppfattning om si
gen historia, men hur detta sker vet vi inte fullständigt”126. Jag tog upp diskussionen me
ndra lärare, och dessa bekräftade att risken finns att elever ofta håller fast vid det som är 

bekvämt eller tilltalande framför det som är vetenskapligt bevisat: 
 

… man måste även ställa frågan: vem avgör som är bekvämt? Eller hur? Samma sak är kanske inte 
bekvämt för alla – för turkarna är det bekvämt att förneka förföljelsen av kristna, men för de kristna är 
det bekvämt att hävda att de har blivit förföljda, för annars strider de mot sin egen grupps uppfattning.127 

 

Albin kommenterar att han tror att många elever hellre väljer att tro det som är 
lättillgängligt och bekvämt, framförallt för att man inte orkar sätta sig in

rskningen - dock är det osäkert i vilken grad man väljer att förneka det som ä

                                               
121 Utdrag ur transkription: 10.2.10 Anna 
122 Molloy (2003): 57 
123 Med repertoar åsyftas, de referenser, och subjektiva preferenser en läsare har. För mer utförlig förklaring 
se Molloy (2003): 54 
124 Utdrag ur transkription: 10.2.7 Tarkov 
125 Utdrag ur transkription: 10.2.4 Knut-Lennart Havaas 
126 Adler (2009): 24 
127 Utdrag ur transkription: 10.2.3 Khashayar ”Kashe” Kashefi 
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v g 
e

 är det värt att ha i åtanke att många elever anländer till skolan med 
e å 
k e 
o tt 
u g 
m

upp saker – hur vet 
h den kunskapen 

som jag har? Jag kanske har en – jag kanske missar en massa olika tankeled och detaljer som inte 

 en 
e ot med dem att göra blir 
u kare, 
betonar det här problem  
d ar 
vad de tycker är viktigt för dem etta: 
 

132

lisera historia. Med 
kontextualisera menar han att lärare måste fokusera mer på att få elever att se historia ur ett 

                                                

etenskapligt sant för att hålla fast vid sin egen övertygelse. Vidare resonerar han krin
orin om att individer som ofta utsätts för populärkulturella uttryck riskerar att blanda ihop t

riktiga historiska källor med de historiska länkar de får från populärkulturen: 
 
… de kanske har svårt tillslut att veta vart de har hört någonting, kan jag tänka mig. Ifall det kommer 
från en film, från en bok eller om de hörde det på nyheterna - ’Jag hörde det någonstans’ - jag kan tänka 
mig det, att det är så mycket som - det är ett stort flöde liksom […] Nästan så att det blir omöjligt att 
hålla koll på vart informationen kommer ifrån.128 

 

v ovanstående orsakerA
n historisk uppfattning som inte stämmer överens med lärarens och att detta kan f
onsekvenser om man inte behandlar det på rätt sätt. I värsta fall kan klyftan mellan lärar
ch elever skapa osämja. I andra fall riskerar elever att tappa intresset för historia för a
ndervisningen inte är stimulerande - detta framförallt kräver att det finns en tydlig dialo
ellan lärare och elev: 

 

… det där är ju bland de svåraste tycker jag i yrket nästan, överhuvudtaget, då jag tar 
jag då att jag inte tar upp dem från min synvinkel, med den, med de erfarenheter, oc

eleverna har. Det tror jag är någonting som man hela tiden måste jobba vidare med. Det är alltid svårt att 
veta vilken nivå man ska lägga sig på, och hur grundläggande ska man förklara och hur mycket ska man 
låta eleverna själva ta reda på – så det är en sån här evig grej man måste jobba med.129 

 
7.3 Varför är populärkultur relevant för historieundervisning? 
 
Molloy hänvisar till den norske litteratur- och klassrumsforskaren Jon Smith då hon 
diskuterar tyngden av subjektiv relevans som menar att ”all verklig kunskapsutveckling 
örutsätter en upplevelse av att det som man håller på med är viktigt och angår en påf
ller annat sätt”130. Finner en elev att ett ämne inte har någ
ndervisningen hastigt meningslös. Karlsson & Zander, liksom många andra fors

131et, bland annat i kapitlet Det är inte min historia!  där de
iskuterar faktumet att elever och lärare alla har sin egen bakgrund och att detta påverk

. Majoriteten av de intervjuade eleverna bekräftar d

… vi tänker mer bara på… ah, att det har hänt - vi behöver inte bry oss.  

’… ah, så länge jag får ett MVG i det här ämnet, sen är jag härifrån’, sen så bryr de sig inte längre.133 

… det känns bara… känns väl gammalmodigt och typ… gammalt och bara… så. […] alltså jag är nästan 
helt såhär ointresserad av det…134 
 

… det kanske är då historia får den där ”tråkstämpeln” som många tycker att det har.135 
 

Att försöka svara på frågan om ”varför man ska läsa historia i skolan” är i de flesta fall 
irrelevant eftersom att den redan har besvarats av skolans auktoriteter i kursplanen för 
historia - men trots att eleverna får ta del av den kursplanen verkar det inte göra mycket för 
att öka deras intresse. Frågan som borde stå i centrum är hur vi lärare kan övertyga elever 
om att historia är viktigt. Kashe menar att enda chansen att komma i kontakt med elever, på 
tt sätt som gör att de dessutom förstår att det är viktigt, är att kontextuae

 
128 Utdrag ur transkription: 10.2.2 Albin Wall 
129 Utdrag ur transkription: 10.2.2 Albin Wall 
130 Molloy (2003): 61 
131 Karlsson & Zander (2009): 343 
132 Utdrag ur transkription: 10.2.5 Mikael 
133 Utdrag ur transkription: 10.2.10 Anna 
134 Utdrag ur transkription: 10.2.9 Liselott 
135 Utdrag ur transkription: 10.2.6 Teo 
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p r 
n d 

n kommer in, 

ed 
sk ra historia så pass levande att 
e
  slagskraft som bilder har,142 således bekräftande 
d  av film och dataspels visuella kraft: 

a r 
E a 
g tt 
v : 

döendes skräckslagna skrikande. Det är obehagligt nog att läsa om det, men att faktiskt se 

erspektiv som gör det betydelsefullt för dem, framförallt eftersom att alltför många eleve
ärvarar vid historieundervisningen utan att förstå riktigt att förstå vad de ska me
unskapen till. Jag hävdar att det är just här som betydelsen av populärkulture  k

eftersom att populärkulturen idag utgör en betydande del för elevers liv: 
 

”Vi borde använda oss av populärkulturen i undervisningen för den är deras största källa till intryck. Vi 
kan inte ignorera att elever kollar på tv, vi kan inte ignorera att de spelar Playstation. Det går inte – man 
behöver inte ersätta det, men man kan använda det och man måste vara medveten om det.”136 

 

Ser man till tidigare forskning finns det flera som betonar relevansen av att använda sig av 
populärkultur i historieundervisningen - delvis för att populärkulturen har en betydande 
subjektiv relevans för eleverna.137 Men det finns flera andra argument. Adler menar att bl.a. 
skönlitteratur kan få elever att möta historiska figurer med stor attraktionskraft, ibland 
tillräckligt stor för att utveckla historisk empati,138/139 och genom att förstå den historiska 
ktören upptäcka en insikt om sig själv som historiskt subjekt.140 Adler menar att man ma
önlitteratur (i samband med historiska källor) kan gö

leverna formar en subjektiv historisk sanningsuppfattning byggd på objektiva källor.141 
     Karlsson & Zander betonar den genom
et flera av de intervjuade eleverna talar om i form

 

Så spelfilmer har hjälpt till att hålla uppe ditt intresse för historia? 
Det har det definitivt gjort, när man får en bild av det, och det inte bara finns här inne [pekar på sitt 
huvud] så blir det mycket lättare. 
Så att se det på skärmen betyder mycket för dig? 
Ja det gör det. Visuella begrepp är viktigt, tycker jag.143 

 

Särskilt dataspels visuella effekt är av särskilt intresse då det kommer till historia. Karlsson 
 Zander, för att inte tala om Adler, pekar på konstens genomslagskraft, både av det &

vbildades egen innebörd, men även av att målningen säger något om sin tid.144/145 Pete
nglund, författare, journalist och medlem i Svenska akademin, betonar hur det visuell
ick från stillastående till rörliga bilder i form av filmen, men även hur filmen kom a
erträffas av dataspel i sin artikel i Dagens Nyheter beträffande Medieval II: Total Warö

 

Nej, lockelsen i det här spelet ligger i att få se 300 tungt pansrade ryttare rida chock i ett lätt snöfall, allt 
medan eldpilarna kriss-krossar kvällshimlen. Samtidigt slås jag av en tanke: när datorgrafiken gör nästa 
stora språng kommer det resultera i att skildringar så realistiska att de blir direkt obehagliga. Frågan är 
bara om spel av det här slaget kommer att överleva det teknikskiftet, och fortfarande vara spel.146 

 

Englunds ord blir av särskild betydelse då Karlsson & Zander diskuterar Folkmordets 
matematik147 gällande Seth Kramers försök att konkretisera det enorma antalet Judar som 
mördades under förintelsen. Ty, hur många gånger läser man inte om slag där tiotusentals 
stupar inom loppet av minuter? Tänk då att sådana slag är vanliga i Total war; tiotusentals 
soldater som, på spelarens order rusar mot sin egen död, för att i Full HD-närbild ploga sig 
genom kött med svärd och slägga, till det ocensurerade ljudet av stormande hästar och 

                                                 
136 Utdrag ur transkription: 10.2.11 Claudio & Kashe i oplanerad diskussion 

 (2009): 79 

tion: 10.2.6 Teo 

.dn.se/spel/spelrecensioner/medieval-ii-total-war-1.718040 
r (2009): 102 

137 Molloy (2003): 58 
138 Adler (2009): 131 
139 Karlsson & Zander
140 Adler (2009): 133 
141 Adler (2009): 166 
142 Karlsson & Zander (2009): 94 
143 Utdrag ur transkrip
144 Karlsson & Zander (2009): 93 
145 Adler (2009): 158 
146 Peter Englund (2006): http://www
147 Karlsson & Zande
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het påverkar spelarnas sätt att se på historia 

 
m ll 
p
 

e an faktiskt vara genom att se på någonting som är historiskt vidrigt, för det 

152, och hur kan 
detta bättre göras än att studera hur d 
si t 
fö

ar kunskapen nödvändig för att 
använda sig regelbundet av populärkultur medan Knut avfärdar många populärkulturella 
u a 
n

 vad Rom såg ut 
itt… och säga att 

tr  att vi måste vara 
ss mer till de kanaler elever använder för informationssökande...” 
 punkter? 
der dem, och det är väll det som är lärarens roll? Att vägleda.155 

och vara direkt ansvarig för det, även ifall det ”bara” är figurer på en skärm, kanske är värt 
att begrunda,148 särskilt då det med stor sannolik
- för att inte tala om deras socioemotiva kunskap (förmågan till känslomässig inlevelse)149. 
Karlsson och Zander skriver t.o.m. att ”rörliga bilder fungerar som utgångspunkt för 
existentiella funderingar över livets mening”150. 
      Enligt kursplanen är det lärares ansvar att ge elever källkritiska verktyg - dock är det 

inst lika viktigt att elever får möjligheten att öva på att kritiskt förhålla sig ti
opulärkultur för att motverka att elever utvecklar en felaktig bild av historia: 

… oberoende hur vi gör det här så är det viktigast att man lyckas på något sätt att exportera den här idén 
ill deras planhalva, och d t kt

väcker ett intresse hos dem. […]Sen tror jag att det är väldigt viktigt […] att använda sig av det som 
händer idag, det som händer nu, det som händer nära oss som ett exempel i ett historiskt perspektiv, för 
att få dem att hänga med.151 
 

Kursplanen för historia framhäver betydelsen av eleverna ”utvecklar förmågan att 
självständigt resonera och föra ett samtal utifrån ett historiskt perspektiv”

vår tid ser på historia? Kashe valde att gå på bio me
n klass och se Inglorious Bastards, men inte för att eleverna skulle få en bild av de
rflutna utan att se hur dagens samhälle förhåller sig till det förflutna: 
 

… den innehåller inte så mycket historiskt värde i sig, däremot tycker jag att den säger mycket om vår 
tid, om vårt förhållande till andra världskriget, om vårt förhållande till nazism. Man kan skämta det man 
inte kunde skämta om förut, samtidigt som det ändå finns en gnutta av allvar153 

 

Det är tragiskt att så få lärare faktiskt delar den insikt som Kashe håller, och kanske är det 
därför så många elever som har honom i historia uppskattar ämnet och finner det roligt.154 
Samtidigt betonar bl.a. Anton och Claudio att de sakn

ttryck som exempelvis film. Samtidigt hävdar Kashe att populärkultur borde var
ågonting som lärare borde kunna anpassa sig till lättare: 
 
Vi ser ner mycket på ungdomskultur – de kan inte läsa fort, de kan inte göra si, inte göra så […] men 
ibland borde vi anpassa oss mer till ungdomskulturen för vi har faktiskt valt att arbeta med ungdomar. 
[…] Alltså om vi vill nå ut, då måste vi vara beredda att ta steget över till deras planhalva, men inte 

 – okej om jag vill att de ska haja vad Rom, visualiserasänka nivån, utan att förstå att
eller hur andra världskriget var, det bästa jag kanske kan göra då är att sätta på ett avsn
det där stämmer men det där stämmer inte. Jag vet inte men jag tror det – jag or
beredda att anpassa o
Om vi pekar på vissa
Precis, om man vägle

 

8. Diskussion 

8.1 Hur kan populärkultur bättre användas i undervisningen? 

                                                 
148 Historiedidaktiska perspektiv: 21 
149 Adler (2009): 20 
150 Karlsson & Zander (2009): 151 
151 Utdrag ur transkription: 10.2.3 Khashayar ”Kashe” Kashefi 
152 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/HI/titleId/Historia (2009-12-05) 
153 Utdrag ur transkription: 10.2.3 Khashayar ”Kashe” Kashefi 
154 Flera som svarade att de tyckte att historia är roligt på enkäten hade skrivit en parentes bredvid som bland 
annat kunde lyda (med Kashe). Även Tarkov underströk att Kashe var den enda lärare han hade haft som 
faktiskt använde sig regelbundet av populärkultur i undervisningen. 
155 Utdrag ur transkription: 10.2.3 Khashayar ”Kashe” Kashefi 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/HI/titleId/Historia
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å
k  
h
     Karlsson och Zander menar att ”historiska motiv har uppenbart gjort fiktionslitteratur 

tsånär passar 

 

Ä  
p ad 
so  frågan till både elever och lärare och de 
fl ulle vara särskilt intressanta: 

 har gjort spelet - de är inte många som gör spel idag, längre, som 

romaner 

 pågående film porträtterandes en skrattande judisk kvinna.  

 
of Warcraft  
h  
traven så är de analysverktyg som används i
ör film och spel. Detta gäller särskilt de spel som är baserade på litteratur - exempelvis The 

Witcher163 som är baserat på den polske författaren Andrzej Sapkovwskis fantasivärld, eller 
Dantes Inferno164 som är baserat på klassikern Den gudomliga komedin av Dante Alighieri: 

  

S ledes återstår den fråga som kanske är svårast av alla, nämligen hur populärkultur bättre 
an appliceras i historieundervisningen. Flera exempel har redan getts, däribland det som
istorieämnet kanske har störst ansvar för i skolan - nämligen källkritik. 

  
och film mer efterfrågad och såld”156, samtidigt påpekar flera innebörden av ökad 
kommersialism. Pelle Snickars i svenska dagbladet menar att: 
 

Andra världskriget har blivit ett industrimedialt koncept som gestaltas i dokumentärer, spelfilmer och 
ataspel. Källkritiken försvåras när bilder och filmsekvenser används tematiskt där de någod

in i den audiovisuella föreställningen om historien.157 

ven Knut, Tarkov, och menar att kommersialism underminerar den historiska realismen i
opulärkultur, men är inte detta ett perfekt utgångspunkt för en undersökning - att se v
m är historiskt korrekt och vice versa? Jag ställde

esta höll med om att sådana undersökningar sk
 

Som sagt, det är ett spel, och de som
faktiskt lägger mycket energi och tid på att få dem historiskt korrekta. Utan det finns mycket annat man 
lägger fokus på i spelindustrin idag. 
Skulle man inte kunna ha just det du tog upp nu som tema för undervisning? Att undersöka hur mycket i 
spelet som är äkta – hur mycket som är historiskt korrekt? 
Absolut – det kan man definitivt göra. 
Tycker du att det skulle vara ett intressant moment? 
Det skulle vara extremt intressant.158 

 

Andra utgångspunkter är det Kashe gjorde med sin klass - se på populärkultur för att 
undersöka hur dagens samhälle förhåller sig till det förflutna. Eller med historiska 
undersöka vilka tendenser som existerat bland författare - framförallt när det kommer till 
hur dessa tyckte historien borde tolkas,159 och kanske till och med jämföra dessa med 
regissörer idag.160 Zander och Karlsson diskuterar till och med ifall det existerar ett 
missbruk av historia i populärkultur,161 en debatt lämplig att ta upp inom 
historieundervisningen - inte minst med filmer som Inglorious Bastards, där Hitler slaktas 
på en biograf under en
       Film och konsol/dataspel kan nyttjas som utgångspunkt för historiska undersökningar - 
ett moment som lämpar sig utmärkt för elevdemokrati. Elever kan exempelvis få välja 
bland populärkultur med historiskt tema som de själva är involverade i på fritiden - vare sig 
detta är ett spel, en film eller en bok - och nyttja elementet som grund för en historisk 
undersökning. Man kan exempelvis se hur det franska hovet gestaltas i filmen Marie 
Antoinette från 2006. 
       Adler talar om hur man kan analysera fantasy som Sagan om Ringen genom att se på 
vilka historiska influenser Tolkien använde sig av,162 varför inte göra detsamma med World

? Elever som spelar mycket kan göra jämförelser mellan olika dataspel, se vilka
istoriska element som är vanligast förekommande och varför - och behöver man hjälp på

nom svenskan vid analys av litteratur utmärkt 
f

                                               

d.se/kulturnoje/understrecket/artikel_269137.svd 
o 

 
 (2009): 69 

156 Karlsson & Zander (2009): 67 
157 Pelle Snickars (2006): http://www.sv
158 Utdrag ur transkription: 10.2.6 Te
159 Karlsson & Zander (2009): 78 
160 Karlsson & Zander (2009): 152
161 Karlsson & Zander
162 Adler (2009): 173 
163 http://www.thewitcher.com/ 
164 http://www.dantesinferno.com/home.action 
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 man 
ppmärksammar i en text. Med efferent etyder det att man har ett analytiskt förhållningssätt 

n r 
n  
a ecis in på det som Albin menar då han talar om att se på film i klassrummet: 

Rollspel - ett av den historieinspirerade populärkulturens mest utbredda uttryck - kan 
ef  
in
si

n jej som ett tag var väldigt inne i det där - och då är det medeltiden oftast - det innehåller 

rkulturella 
 

ten att använda sig av konsol och/eller dataspel 
i klassrummet. Framförallt bekymrades jag av riskerna med ett sådant moment, ifall 
e  
fl r 
sp

nt everna har ingen ambivalens 

et Claudio menar är att så länge eleverna förbereds att betrakta spelmaskinen som ett 
p s 

                                                

 

… det kommer ett nytt spel snart fick jag veta igår, fick jag veta, som heter Dantes Inferno. Och vad är 
det byggt på? Vet man vad Dantes Inferno verkligen är ifall man är sjutton år idag? Skulle man kunna 
använda spelet till att introducera Dante?165 

 

Molloy talar om efferent och estetisk läsning,166 begrepp som definierar vad det är
u

är man läser, exempelvis att man är källkritisk, medan estetiskt betyder att man läser fö
öjes skull. Dessa två begrepp konverteras väldigt smidigt till historieundervisning och
ssar prp

 

Jag tror att det skulle fungera riktigt bra. Men att det måste vara en inarbetad grej, att man kanske redan 
innan man visar filmen, förklarar vad som gäller, så att det inte blir slötittande utan att det blir aktivt 
tittande.167 

 

fektiv implementeras i historieundervisning, både i form av teoretiska och praktiska
slag.168 Till och med Knut, som förhåller sig kritiskt till populärkulturen i jämförelse med 
na kolleger, uppmuntrar sådan undervisning: 
 

Det var e  t
förvånansvärt mycket medeltid. Och det är en tidsepok som jag inte hinner ta upp så mycket, särskilt inte 
i A-kursen. Så då fick hon berätta varför hon var intresserad, jag gav henne lite olika ämnen: Varför är 
medeltiden så intressant? Och då fick hon berätta vad hon själv kände till om medeltiden och så 
vidare…169 

 

För den som är osäker på, eller vill bredda sin kunskap om, den populä
rollspelsformen Lajv eller LARP (Live Action Role Play) har som sagt organisationer som
Sverok170 att ta hjälp av. 
 
8.2 Nyttjandet av oortodoxa verktyg som Playstation i klassrummet. 

Adler understryker vikten av att behärska konsten att utveckla undervisningsmetoder som 
svarar mot elevens egen utveckling,171 således tog jag upp frågan med de intervjuade, 
fokuserandes på den teoretiska utgångspunk

leverna inte skulle kunna fokusera på spelmaskinen ur en efferent synpunkt, dock hävdade
era lärare att det inte borde vara ett problem - speciellt inte ifall man introducera
elmaskinen som ett pedagogiskt verktyg: 
 

Om vi tar ett element från populärkultur - som playstation - och vi tänker oss att det playstationet är ett 
pedagogiskt hjälpmedel; synen vi har på playstation är ambivale  - el
inkopplad. Eleverna har en annan syn på playstation och då ett annat syfte med maskinen. Vår syn på 
playstation är pluralistisk - för du tänker på playstation som ett pedagogiskt verktyg, de tänker på 
playstation som ett spel. […] Då måste man förbereda dem på att ”Nu kommer playstationet in, men det 
playstationet vi ska ha är inte detsamma som ni vanligtvis använder.172 

 

D
edagogiskt verktyg minimeras risken för missförstånd. Kashe stödjer den tesen, hävdande

 
165 Utdrag ur transkription: 10.2.3 Khashayar ”Kashe” Kashefi 
166 Molloy (2003): 48 
167 Utdrag ur transkription: 10.2.2 Albin Wall 
168 Adler (2009): 212 
169 Utdrag ur transkription: 10.2.4 Knut-Lennart Havaas 
170 http://www.sverok.se/spelhobbyn/lajv/lajv-i-skolan/ 
171 Adler (2009): 72 
172 Utdrag ur transkription: 10.2.1 Claudio Manzo 
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a  
o

sa, zooma in, rotera slagfältets 
t 

interaktiva slaget kan under tiden jämföras med läroböcker och militärhistoriska studier 
so agligen den jag framförallt borde 
ta
 

Total war… 
And in what way did they educate you or inspire you to study history? 
Well they have showed me, more or less methods that were use in past wars, and that made me interested 
in how they were used, and why people had to choose the way they did – the justifications of their 
actions. And I am also a bit interested in military equipment and so several games have given me 
references when it comes to historical weaponry.175 

                                                

tt flera spelmaskiner har enorm potential för lärande men att alltför få introducerar dem
m något annat än spelmaskiner ämnade för nöje: s

 

Playstation 3 är mer än en spelmaskin. Men, däremot är det nog ingen som introducerar det på det här 
sättet. Deras föräldrar ser nog deras tid framför tv:n eller datorn, som någonting ont. ”Nu sitter de och 
slänger bort tid framför någonting värdelöst, man blir beroende. Man sitter där och vafan har det för 
nytta”, och så vidare… men det finns ju massa pedagogiska grejer man kan göra med dem…173 

 

Bland annat berättade Kashe om hur han själv blivit överraskad av att få veta att en av hans 
elever kopplat upp sitt Playstation 3 på Internet för att ladda ner dokumentärer. Även om 
detta är någonting fler elever kan uppmuntras till så besvarar det dessvärre inte frågan hur 
man kan använda spel i klassrummet - så hur kan man egentligen göra? Svaret på den 
frågan är beg änr sad ändas till ens fantasi och det man avser att göra med maskinen. 
       Ett moment där jag personligen skulle kunna tänka mig att använda ett dataspel i 
klassrummet är i studerandet av medeltida och antika slag, simulerandes dessa genom att 
nyttja Total Wars spelmotor, en metod som länge används av Försvarsmakten med andra 
spelmotorer.174 
       Med Total War och en projektor kan en lärare enkelt redogöra för exempelvis slaget 
vid Hastings 1066, genom att placera ut trupper som beter sig mer realistiskt än någon 
streckgubbe på en tavla kan göra. Läraren kan dessutom pau
kamera och diskutera alternativa möjligheter, allt medan slaget tar plats i klassrummet. De

m exempelvis Slagfältet under antiken. Tavrok är ant
cka för metoden, som han själv upplevt i sitt vardagsrum: 

Could you mention a few games that have given you some historical references? Or that has inspired 
you? 
Yes, sure – I’d say the Call of duty-series… Empire: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
173 Utdrag ur transkription: 10.2.4 Knut-Lennart Havaas 
174 Försvarsmakten (2008) http://www.smart-lab.se/cms/artiklar/gamestudio.html# 
175 Utdrag ur transkription: 10.2.7 Tarkov 
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AGOR 

 

frågorna så spontant 

, du ska inte skriva namn. 

äst in på dig. 

ant: 

 är viktig: 

 är rolig: 

: 

ag vilja: 

med historiskt tema, t.ex. Total War, World of 

 se på mer spelfilm med historiskt tema, t.ex. Gladiator, Braveheart, Kingdom of heaven, 
rn, etc… 

äldigt mycket | Mycket | Lite | Inte alls 

 se på fler dokumentärer med historiskt tema.  
ycket | Mycket | Lite | Inte alls 

 
 

 
 

10. BIL

10.1 Elevenkät

Denna enkät syftar till att ge bättre förståelse för elevers historiska intressen så att 

istorieundervisningen i skolan kan förbättras. Försök att besvara h

och personligt som möjligt. Undersökningen är helt anonym

 
Jag är en:   Jag är född: 

Tjej | Kille   19___ 
 
Var god att ringa in det som stämmer b
 
Jag tycker att historieundervisningen i skolan är intress
Väldigt | Ganska | Inte särskilt | Absolut inte 

Jag tycker att historieundervisningen i skolan
Väldigt | Ganska | Inte särskilt | Absolut inte 

Jag tycker att historieundervisningen i skolan
Väldigt | Ganska | Inte särskilt | Absolut inte 

 

Jag tycker att historia i allmänhet är intressant: 
Väldigt | Ganska | Inte särskilt | Absolut inte 

Jag tycker att historia i allmänhet är viktig: 
Väldigt | Ganska | Inte särskilt | Absolut inte 

Jag tycker att historia i allmänhet är rolig
Väldigt | Ganska | Inte särskilt | Absolut inte 

 

På historieundervisningen i skolan skulle j

… diskutera/arbeta med mer data/tv spel 
Warcraft, Civilization, Europa universalis, Company of Heroes, etc… 
Väldigt mycket | Mycket | Lite | Inte alls 

…
Robin Hood, Saving private Ryan, Historien om A
V

…
Väldigt m
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istoriska förstahandskällor, t.ex. historiska dokument/föremål, etc… 

 Arn, 

istoriskt tema, t.ex. uppslagsverk, historiska reportage, 

aveheart, Kingdom of 
ate Ryan, Historien om Arn… 

land | Sällan | Aldrig 

fta | Ibland | Sällan | Aldrig 

a universalis, Company of Heroes, etc… 

____ 

, går 

m ja: vad för 

____________________________________________ 

r art lar eller nyttjar andra medier såsom 
ternet, Tv, radio, etc… 
fta | Ibland | Sällan | Aldrig | Jag vet inte vad källkritik är 

ngående enkäten: 

 har svarat ungefär likadant som mig på den här enkäten. 
te alls  

ag tror att mina klasskamrater har svarat ungefär likadant som mig på den här enkäten. 
äldigt mycket | Mycket | Lite | Inte alls 

 

… studera mer h
Väldigt mycket | Mycket | Lite | Inte alls 

 

 

 

På min fritid: 

… läser jag skönlitterära böcker med historiskt tema, t.ex. Shakespeare, Historien om
etc… 
Ofta | Ibland | Sällan | Aldrig 

… läser jag fackböcker med h
Historiska tidskrifter, etc… 
Ofta | Ibland | Sällan | Aldrig 

istoriskt tema, t.ex. Gladiator, Br… ser jag på spelfilmer med h
heaven, Robin Hood, Saving priv
Ofta | Ib

… ser jag dokumentärer med historiskt tema, t.ex. Discovery: History Channel, etc…   
O

… spelar jag tv- och/eller dataspel med historiskt tema, t.ex. Total War, World of Warcraft, 
Civilization, Europ
Ofta | Ibland | Sällan | Aldrig 

Om ja: 

vilket/vilka:_______________________________________________________

 

… sysslar jag med aktiviteter med historiskt tema, t.ex. Live/rollspel, historisk fäktning
på museum, etc… 
Ofta | Ibland | Sällan | Aldrig 

O

något:______________

 

…tänker jag ofta på källkritik när jag läse ik
In
O

 

A

Jag tror att min historielärare
Väldigt mycket | Mycket | Lite | In

 

J
V
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ar högre prestige) 

r viktiga för att gå vidare, för att ifall de vill läsa vidare på gymnasiet eller 
a, inte bara matte, svenska 

ch engelska, utan ju flera betyg desto bättre blir inträdet och behörigheten till andra nivåer. 

lltså man går ju igenom kursplanens mål i början som vanligt. 

eleverna tar till sig det? 
 att det som är viktigast är att anpassa 

ursplanens mål till elevernas behov och till elevernas bakgrund och individuella 

från Irak så kan man försöka hitta något gemensamt. 

m man bortser från att de har olika referensramar – tror du att historieämnet håller olika 

finns ingen tid till det. 

, Herman 

Tack för din medverkan!  =) 

 

 

 

0.2 Transkriptioner 1

10.2.1 Claudio Manzo 

Hur uppfattar du att eleverna ser på historieämnet? 
Jag vet inte, jag tror att vissa tycker att det är ganska intressant, andra tycker att det inte alls 
är intressant. Sedan måste man tänka på att jag framförallt har IVIK-elever, och att de kan 
välja att strunta i det ämnet. De är inte bundna till historia. 
 
Tror du att de är mer intresserade av andra ämnen? (som h
Jag tror det. För de behöver matte och svenska framförallt för att gå vidare, men det är en 
sak vi tjatade på i början och fortfarande måste förklara är att SO-ämnen, och de andra 
ämnena - de ä
högskola och så vidare så räknar man även ihop de andra ämnen
o
 
Vad tror du att dina elever tänker på när de hör historia? 
Oj, det borde du fråga dem om för att min insikt om vad de tycker om tänker är inte mogen. 
Tror du att din syn på historieämnets syfte och din syn på historia stämmer väl överens med 
dina elevers? 
A
 
Tror du att 
Jag tror att vissa av målen tar de till sig men jag tror
k
livshistorier, så på något sätt kan man försöka att anpassa kursplanens mål till elevernas 
behov, så om alla till exempel är 
 
De elever du har som kommer från olika delar av världen, tror du att de ser på historia på 
olika sätt? 
Absolut. Jag tror det. Att de har olika referensramar. 
 
O
värden i olika delar av världen? 
Jag tror att det beror på deras skolbakgrund, hur mycket man har läst i hemlandet. Man 
läser inte historia på samma sätt i Ryssland som man gör i Sverige - men tillbaka till 
kursplanens mål - vissa mål kan man på något sätt anpassa till elevernas behov och 
förutsättningar. Men det man gör i början blir ganska teoretiskt och sedan praktiskt - och 
det är ofta svårt att komma dit. Det 
 
Hur ser du på att använda olika former av populärkultur i historieämnet? 
Jag tror fört att man måste belysa att det finns skillnader mellan populärkulturen
Lindquist är mindre tillgänglig för de som inte kan så bra svenska, än exempelvis 
Gladiator… men nej… jag har inte tänkt på populärkultur alls faktiskt om jag ska vara ärlig 
– men det är mest film jag skulle kunna tänka mig använda. Korta filmer. Dokumentärer 
kanske. Mycket bilder och sådant. 
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tänka dig använda inslag av exempelvis data- och tv-spel och disktera 

t. Problemet är att jag inte har den 
unskapen om dataspel, för jag har själv inte spelat. 

kaper, referenser och dra 
aralleller mellan olika händelser? 

ulans och hjälpa dem med medel som 

som att visa bilder, eller ögonvittnen som berättar. 

 i 

et gör jag faktiskt. Jag tror att de flesta prioriterar andra källor i undervisningen än 

 lättare att förstå Gladiator eller romarriket med en 
 eller ett dataspel än att läsa en bok av Katalina eller Nero. Det är lättare för dem. 

ch förhållande till 

ror du att det kan finnas elever som tappar intresse för att de känner att källorna som 

ärkultur som är intressant, som vi kan lita på, och du sätter igång ett visst resonemang 
ch en process eller får eleverna att tänka ”aha!” då tycker jag att det är bra att använda 

 
Skulle du kunna 
historiska influenser, eller diskutera skönlitterära böcker med historiska teman? 
Jag ser inga problem med det - hindret är bara det att jag själv inte är särskilt insatt i 
dataspel. Men om någon skulle säga ”här det finns ett dataspel…” om någon visar de som 
innehåller mycket historia då skulle jag gärna visa upp de
k
Anser du att det finns aspekter av populärkulturen som absolut inte hör hemma i 
undervisningen? 
Nej det tror jag inte. Faktiskt inte. Allt kan användas. Speciellt det visuella, till exempel 
dataspel och filmer. Jag tycker at det är viktigt inslag i undervisningen – att visa bilder eller 
filmer som ger – eller som idag då vi gick till Torekällberget för att visa, inte bara snacka 
och rita på tavlan. Att det blir mer levande undervisning. 
 
Tror du att elever måste stimuleras för att aktivera förkuns
p
Jag tror att stimulans är bra, för inte alla kan göra kopplingar – att dra kopplingar är 
jättesvårt, särskilt för dem som inte kan så bra svenska, eller som inte har bott i Sverige så 
länge. Men ja, jag tycker det är jättepositivt med stim
vi talade om tidigare; bilder, film, populärkultur - men det beror på, populärkultur behöver 
inte vara så… avancerad - som Herman Lindquist - utan istället använda sig av någonting 
mer direkt - 
 
Tror du att det stämmer att historielärares historiska referenser framförallt har sin grund
gedigna historiska källor och facklitteratur, medan elever framförallt får sina historiska 
referenser från historiebaserad populärkultur? 
D
populärkultur, men jag själv skulle använda populärkultur som ett komplement… eller det 
beror på…  
 
Om vi byter och ser på det från elevernas aspekt, tror du att de lutar mer åt andra hållet? 
Ja, det är lättillgängligt för dem, det är
film
 
Hur tror du att skillnaderna mellan lärare och elevers referenser, o
historia, tror du påverkar historieundervisning? 
Jag tror att det påverkar jättemycket… men jag vet inte hur. Men tänk om jag skulle få veta 
att det finns en källa inom populärkultur som är bra, visst skulle jag då använda den som en 
primär utgångspunkt i undervisningen. 
 
T
lärarna använder i undervisningen har för stor distans till dem själva? 
Jag tror det. Allt beror på källan, det jag försöker säga är att ifall vi har en källa från 
popul
o
den. Detsamma gäller för en primär källa – eller en ”tråkig” källa, det beror på vad det är 
för källa. 
 
Ser du några risker när det kommer till att använda populärkultur i undervisningen? 
Ja det kan det finnas… hur är det med dataspel? Kanske är det för mycket våld? Jag vet 
inte. 
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r mycket 

edel; synen vi har på playstation är ambivalent - 
leverna har ingen ambivalens inkopplad. Eleverna har en annan syn på playstation och då 

för du tänker på 

samma problem med annan populärkultur? 
aja, det är klart. För om du tar in Gladiator så tycker de att det är kul för att man får följa 

r på 
et gör vi också, eller hur? Men vi kan skifta. Något som de 

inte alla kan göra är att skifta. Då måste man förbereda dem, och då är 
ur man ska göra det, hur man ska överbrygga gapet, det gapet som utgörs av 

h filmer får i form av en pluralistisk syn, eller i 
nvändningen - och här har du lärarens uppgift, att överbrygga gapet, göra att eleverna 

syner. 
 

ulärkultur, tror du att man skulle 

a, absolut – för det är deras värld. 

ur uppfattar du att eleverna ser på historieämnet? 
tt det är ganska kul ändå, att det är ganska 

har 

t om vissa 
ändelser som man har tagit upp mycket tidigare, kanske framförallt på högstadiet. 

t de har en global bild? 

nska 

tt ha en stor bild, där 
an ser något större sammanhang - det är det ganska få som har upplever jag. 

Tror du att själva underhållningsvärdet i populärkultur kan stjäla fö
uppmärksamhet från elevernas analyserande? 
Det beror på om man bestämmer i förväg syftet med källan och vad det är de ska fokusera 
på i källan. Om man planerar att källan ska bli en del av någonting som de ska analysera, då 
kanske den risken minskar. För källan måste vara inbakad i en undervisningsprocess, i 
någonting - ”Här finns ett syfte, ni ska kolla på det”, ställa frågor som på något sätt som 
väcker deras intresse. Inte bara köra på. 
 
Hur tror du att vi kan göra för att bättre förbereda eleverna för ett sådant syfte? 
Om vi tar ett element från populärkultur - som playstation - och vi tänker oss att det 
playstationet är ett pedagogiskt hjälpm
e
ett annat syfte med maskinen. Vår syn på playstation är pluralistisk - 
playstation som ett pedagogiskt verktyg, de tänker på playstation som ett spel. Okej, om du 
tar in någonting som de vet är ett spel i klassrummet, och du vill använda det på ett annat 
sätt då måste man vara förberedd på att de vill använda det på sitt sätt. Inte på vårt sätt, eller 
ett sätt som vi hade tänkt, och det kan vara ”gapet”. Hur ska man göra då? Då måste man 
förbereda dem på att ”Nu kommer playstationet in, men det playstationet vi ska ha är inte 
detsamma som ni vanligtvis använder.” 
 
Tror du att man kan ha exakt 
J
de som kämpar, de som strider, det är häftigt. Det är inte den historiska synen - de titta
det för att det är kul. Och d
kanske inte kan göra, 
frågan h
populärkultur, som playstation oc
a
också tar till sig olika 

Om skolan blev mer öppen till att använda sig av pop
fånga fler elevers intressen? 
Men det är väl klart? 
Är det? 
J
 
10.2.2 Albin Wall 

H
Min uppfattning är att eleverna tycker a
intressant, sen, ifall de har någon slags djupare – ser någon större mening med det – det 
jag svårt att svara på. Men jag är övertygad om att de flesta tycker att det är intressant. 
 
Vad tror du att dina elever tänker på när de hör historia? 
Oj, jag tror faktiskt att de tänker på andra världskriget – någonstans har man läs
h
 
Du tror inte at
Nej det tror jag inte, jag tror att de har nog en ganska insnöad bild. Att det är – att man 
kommer ihåg vissa större områden som man har tagit upp på högstadiet. Att det är ga
uppdelat. Man har lite andra världskriget Man har kanske Romarriket, man har stenåldern. 
Jag tror inte att man har, eller att eleverna har väldigt svårt att se eller a
m
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n så nej, jag tycker inte det. Det är 
äldigt, de är vana vid väldigt mycket korvstoppning och facktaupprabblande, det är svårt 

 
ra för någon viss händelse eller någonting de ser från den här 

opulärkulturen, men att ha det som utgångspunkt tror jag är jättebra. Som intresseväckare, 

let på hur man använder det. Så länge man håller 
ig till målen och kriterierna som vi ska jobba efter så är det mer eller mindre bara fantasin 

men ingen spelfilm än så länge faktiskt… jag kan tyvärr 
te svara på det. Vi har använt dokumentärer, men då har de [dokumentärerna] mest fått 

onkret hittills faktiskt, inte än, men 

 av att använda en spelfilm i klassen? 

redan innan man visar filmen, förklarar vad som gäller, så att det inte blir slötittande 

tar någon information på. [utan att egentligen tänka 
å ifall informationen är hållbar.] 

 

e… de flesta sväljer nog det mesta, eller åtminstone reflekterar inte någonting mer. De ser 
man 

h få en stunds förströelse. Det är därför många inte ens 

ror du att elever måste stimuleras för att aktivera förkunskaper, referenser och dra 

ka 
n på vilken bakgrund eleverna har, om de 

et 

 
Tror du att din syn på historieämnets syfte och din syn på historia stämmer väl överens med 
dina elevers? 
Nej, det tror jag inte. I alla fall inte från början, sedan kanske man får en del, under kursens 
gång, att få lite mer av den bilden. Men från börja
v
att få dem att dra lite mera egna slutsatser och få dem att tänka själva. 
 
Hur ser du på att använda olika former av populärkultur i historieämnet? 
Jag tror att det är jättebra. Så länge eleverna får göra någon form av motprestation, att de får
skriva eller argumente
p
och att jobba vidare utifrån en film till exempel. 
 
Anser du att det finns aspekter av populärkulturen som absolut inte hör hemma i 
undervisningen? 
Nej, egentligen inte. Det beror helt och hål
s
som sätter gränserna. 
 
Har du använt någon populärkultur din undervisning, och hur gick det? 
Vi har kollat på film och sådär, 
in
stå för sig själva. Så ingen spelfilm som jag har använt k
jag är helt för den typen av undervisning. 
 
Vilken effekt tror du att du skulle få
Jag tror att det skulle fungera riktigt bra. Men att det måste vara en inarbetad grej, att man 
kanske 
utan att det blir aktivt tittande. 
 
Hur källkritiska tror du att eleverna är i vardagslivet? 
Jag tror att det är lite för dåligt med det faktiskt… många använder fortfarande wikipedia 
och konstiga hemsidor som man bara hit
p
Tror du att de tänker på någon källkritik alls då de behandlar populärkultur med historiskt
tema? 
N
det nog framförallt som nöje. Populärkultur är nöje och förströelse – alltså någonting 
gör för att ta det lugnt, slappna av oc
reflekterar – det är bara min teori – inte ens reflekterar över ifall det [som de bevittnar] är 
sant eller inte, för det är inte intressant. 
 
Så tror du att elever lägger verktyg som källkritik åt sidan ögonblicket de lämnar skolan? 
Jag skulle, av mina erfarenheter, säga att det är så faktiskt. 
 
T
paralleller mellan olika händelser? 
Vi måste nog snitsa upp en bana, och genom att ge dem de rätta verktygen, få dem att tän
rätt, så jo det tror jag faktiskt. Men det beror äve
har gått en grundskola där man arbetat mycket med sådana grunder innan, då har man d
med sig. Men jag upplever att många som kommer till gymnasiet har inte det med sig, utan 
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e måste… åtminstone få verktygen hur de ska tänka, och få möjlighet att öva på det här. 

 
toriska 

m historia från 
kolan. 

 har fått historiska referenser ifrån, om du 

ur tror du att skillnaderna mellan lärare och elevers referenser, och förhållande till 

an, överhuvudtaget, då jag 

assa olika tankeled och detaljer som inte eleverna har. Det tror jag är någonting som man 
 ska lägga sig 

rensram eller din egen? 
d, 

erna, 

e 

n tror på allting… de kan ändå ha lite grann – alltså jag tror även att många 
ar förståelsen att det här är en film, att det inte är verklighet liksom… men man orkar inte 

lre tror på det – jag vet inte – eller att man 
struntar i att kontrollera det i alla fall. Det är svårt, eftersom populärkultur är sådan 

n, sen vet jag inte ifall de tror på 

 

d
Det tror jag är viktigt. 
 
Tror du att det stämmer att historielärares historiska referenser framförallt har sin grund i
gedigna historiska källor och facklitteratur, medan elever framförallt får sina his
referenser från historiebaserad populärkultur? 
Nej, jag tror inte riktigt att det stämmer - eller både ja och nej – när det gäller lärare så 
stämmer det, men jag tror många elever framförallt har fått det som de kan o
s
 
Tror du att det finns några andra håll som elever
bortser från skolan? 
Det är väll det du nämnde förut, sen finns de ju de som spelar diverse strategispel, sen tror 
jag at det kan också vara, ja att man får ett historiskt intresse som kan koma från 
populärkulturen också, men jag tror att det är ganska ovanligt – att man får ett 
specialintresse, till exempel andra världskriget, eller stridsvagnar, hur de ser ut och så, det 
är på den biten – det är en inkörsport till historia – det är intresset som styr. 
 
H
historia, tror du påverkar historieundervisning? 
Mycket… det där är ju bland de svåraste tycker jag i yrket näst
tar upp saker – hur vet jag då att jag inte tar upp dem från min synvinkel, med den, med de 
erfarenheter, och den kunskapen som jag har? Jag kanske har en – jag kanske missar en 
m
hela tiden måste jobba vidare med. Det är alltid svårt att veta vilken nivå man
på, och hur grundläggande ska man förklara och hur mycket ska man låta eleverna själva ta 
reda på – så det är en sån här evig grej man måste jobba med. 
 
När du börjar med ett nytt tema i historieundervisningen, vilken utgångspunkt börjar du 
från då? Utgår du från elevernas refe
Min egen tror jag. Oftast. Jag kanske låter eleverna vara med vilket ämne vi ska jobba me
vilket tema vi ska ha, men sedan är det nog ändå jag som bestämmer vad jag vill börja med. 
 
Vilka skillnader har du sett mellan elever på gymnasiet och på grundskolan. 
Det är ganska mycket likheter, de är lika fast vid faktakunskaper generellt, båda grupp
men såklart så har de mindre faktakunskaper på de lägre åldrarna. 
 
Tror du att det finns elever som hellre väljer att tro på det som är bekvämt eller tilltaland
än det som är vetenskapligt bevisat? 
Jag tror att det händer, men inte nödvändigtvis för att de hellre vill tro på det, men det är 
enklare, de orkar inte sätta sig in i den riktiga forskningen därför tar man… sen vet jag inte 
ifall de verklige
h
kontrollera fakta, så därför kanske man hel

förströelse för många, det är liksom mängdkonsumtio
allting, de kanske har svårt tillslut att veta vart de har hört någonting, kan jag tänka mig. 
Ifall det kommer från en film, från en bok eller om de hörde det på nyheterna – ”Jag hörde 
det någonstans” – jag kan tänka mig det, att det är så mycket som – det är ett stort flöde 
liksom, tror jag i alla fall. Nästan så att det blir omöjligt att hålla koll på vart informationen
kommer ifrån. 
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na ser på historieämnet? 

 av 
sta har läst mer eller mindre samma sak, vilket oftast är väldigt 

 lite kungar, lite ledare, men de har aldrig haft en historisk 
höver jag historia till” och jag tror att det lite 

 

a 

iffus för att man vet inte när den börjar, när den slutar och vad som egentligen är vad och 

på 
ever som kommer från en skolbakgrund som är väldigt statisk - för det 
där mattematiken liksom är som höjden av framgång, då får ämnet 

matik inbyggd i sig som är jättesvår att tackla när de väl kommer till 

ror du att din syn på historieämnets syfte stämmer väl överens med dina elevers? 
mt det från 

 
remot tycker 

 du pekade på 
 

. 

åste man även försöka få med det i 

 kan i alla fall diskutera det. 

10.2.3 Khashayar ”Kashe” Kashefi 

ur uppfattar du att eleverH
Jag tror att de känner väldigt mycket att dom läser historia för att dom måste, tyvärr. Jag 
tror, jag har inte varit på grundskolan på väldigt länge men jag tror dom har en väldigt 
statisk syn när det gäller historia på grundskolan och det är någonting jag hör då jag får
mina elever också, dom fle

tligt. De kommer ihåg lite årtal,y
debatt. De har aldrig riktigt förstått ”vad be
grann… lite grann det som också gör att de ändrar uppfattning på gymnasiet, i alla fall dom
grupper som jag har haft. Från att det är nåt tråkigt till det här är nåt som jag har 
användning av hela tiden.  
 
Hur tror du att elever tänker på när de hör historia i allmänhet? Tror du att de har samm
begreppsbild som en lärare? 
Det tror jag absolut inte, jag tror att de har svårt att placera något i facket historia eller 
facket historiskt relevant. 
 
Okej, det finns ingen distinktion för dem? 
Jag tror inte det. Alltså om man ska säga vetenskaplig historia eller nåt sånt där, är väldigt 
d
vi försöker hela tiden hålla fram att finns det någon sanning och får vi nånsin veta 
sanningen och vem är det som skriver historian och vart får vi våra historiska referenser 
ifrån och allt det här. Om det hela tiden ändras så är det väldigt svårt att förhålla sig till 
ämnet också, innan man har kommit in i det ordentligt. För mig är det inget problem nu, att 
förhålla mig till alla de här abstrakta begreppen och fristående och springande punkterna 
något sätt. Men för el
nser jag att den är - a

historia en proble
gymnasiet där jag försöker ända den här bilden. 
 
T
Jag börjar alltid med att förklara varför vi måste ha historia varför man har bestä
högre håll, varför jag tycker det, och jag försöker på något sätt övertyga dem, inte direkt 
men genom undervisningen och genom diskussioner man har… att få dem att förstå varför 
det är viktigt med historia. Jag tror inte att vi har samma utgångspunkt när vi börjar men 
kanske när vi slutar. 
 
Är det ditt mål? 
På något sätt ja. Mitt mål är inte framförallt att de ska lära sig en massa historiskt fakta utan 
att de på något sätt ska lära sig tänka kring historia. 
 

ur se du på att använda populärkultur med historiskt tema i undervisningen?H
Jag är själv inte särskilt intresserad av populärkulturens uttryck av historia. Dä
jag att man måste använda sig av den i sin undervisning därför att, precis som
i början, är det elevernas verklighet. Jag kollar på väldigt få historiska filmer, men när jag
väl gör det - och det kanske är en yrkesskada – men när jag gör det så sitter jag och letar fel
Att man sitter och kritiserar den här filmen som historisk källa, även om den inte utger sig 
för att vara det. Och det tycker jag att man måste göra – alltså om jag hör att mina elever 
pelar det spelet, eller tittar på den filmen, så ms

undervisningen. Dock måste det finnas en gräns, vi kan inte sätta oss ner och spela World 
of Warcraft på lektionen men… vi
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r 
onting historiskt vidrigt så gör man det ändå i relation till historien – kolla på den 

är Inglorious Bastards liksom… den är ju totalt befängd… men, den står trots det ändå i 

itiska tror 

ske har 
ågon gång att man inte ska tro på allt man läser – men that’s about it 

ksom. 

eras för att aktivera referenser, dra kopplingar och se 

e 

 fick det? Du 
ämnde Inglorious Bastards? 

 
ycker jag att den säger 

 mycket dokumentärer… har hänt någon gång att 
an använt några sångtexter – mest för att tillexempel peka på samhällskritik i Bob Dylans 

sig 

h jag tycker att det är viktigt att man gör det – inte 
ara att man kan, utan att man gör det. 

a… jag skulle väll säga att den allmänt stämmer, för de som vet någonting om Romarriket, 

mot behöver det inte nödvändigtvis vara någonting 

 
 att 

 

Anser du att det finns former av populärkultur som absolut inte hör hemma i 
undervisningen? 
Nä, egentligen inte, jag tror till och med att allt kan sättas i ett historiskt perspektiv. Gö
man någ
h
relation till det som vi anser är sanningen. 
 
Du nämnde att du automatiskt letar fel när du ser historiska spelfilmer, hur källkr
du att eleverna är i vardagslivet? 
Jag tror att det är ganska individuellt, vissa har kommit väldigt långt i sitt källkritiska 
tänkande, andra vet knappt vad källkritik är. Majoriteten vet inte vad det är. De kan
hört någon säga n
li
 
Tror du att elever måste stimul
samband mellan olika historiska händelser? 
Ja, självklart… jag tror att det är någonting vi borde börja med mycket tidigare i 
skolsystemet, och jag tycker att man kan peka lite på läroböcker som finns i historia – d
jag har sett är ganska dåliga på det, det är mycket översiktsböcker, och de som försöker ha 
ett tematiskt upplägg är ganska löjliga. Jag tror att vi allmänt måste höja nivån på 
undervisningen. 
 
Har du använt populärkultur i din undervisning? Vad, hur, och vilken effekt
n
Ja, vi såg den tillsammans med eleverna på bio, och vi diskuterade den på lektionen efteråt
– den innehåller inte så mycket historiskt värde i sig, däremot t
mycket om vår tid, om vårt förhållande till andra världskriget, om vårt förhållande till 
nazism. Man kan skämta det man inte kunde skämta om förut, samtidigt som det ändå finns 
en gnutta av allvar… Men jag använder
m
texter, eller vad som helst. Mest för att trycka på att det finns många kanaler att uttrycka 
själv på. Filmer är det klart att vi ser på, även ifall vi gör det väldigt sällan. 
 
Du nämnde att man inte kan sätta sig ner på en lektion och spela World of Warcraft, men 
tror du att man skulle kunna ta upp WoW på undervisningen? 
Absolut, nu är jag inte så insatt i World of Warcraft, men liksom - samma sak andra spel, 
eller andra former av uttryck, absolut. Oc
b
 
Tror du att det stämmer att lärare framförallt lägger vikten på vetenskapliga historiska 
källor medan elever framförallt får sina historiska referenser från historiebaserad 
populärkultur? 
J
gör det genom serien Rome liksom… och inte för att det har läst en fackbok. Jag skulle 
därför säga att den tesen stämmer – däre
negativt, men det är väl en annan sak… 
 
Men lärare och elever använder sig alltså av olika källor helt enkelt? 
Ja de använder olika källor utan att vara källkritiska. Jag tror inte att någon tror att World of
Warcraft är – jag har knappt spelat det spelet, jag vet knappt vad det är som händer där –
det speglar verkligheten, däremot tror jag att de antar att vissa ser är mer sanna än de är.
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vara viktigt för alla. Och jag tror att enda chansen att komma i kontakt med våra 
lever, på ett sätt som gör att det också förstår att det är vikigt, det är att kontextualisera 

rk kändes 
as 
m 

ga 

. 

 med mig 

en för 
i har faktiskt valt att arbeta med ungdomar. Alltså det som om man skulle välja att arbeta 

 
skulle inte funka någon annanstans alls. Alltså om vi vill nå ut, då 

r inte 

 tilltalande än det som är 
etenskapligt bevisat? 

ara kritiskt till hur den framställs så är det 

                                                

Hur tror du att lärare och elevers olika referensramar och förhållande till insamlandet av 
information påverkar undervisningen? 
Enda chansen vi har som lärare att nå ut till eleverna och förklara hur viktigt det här ämnet 
är, för – förutom att det är min hobby, förutom att jag tycker att det är kul, förutom att jag 
tycker att allt vi diskuterar och pratar om har en historisk kontext – så tycker jag att det är 
viktigt. För andra också, inte bara för mig, jag kan hålla på och lära mig att sticka liksom –
det kan vara viktigt för mig men inte för alla -  men jag tycker att historia är något som 
borde 
e
historia. Ibland kan det betyda at man går på museum och kollar på hur de var klädda för 
fyrahundra år sen. Ibland kan man gå till riksarkivet och känna på hur ett pappersa
för åttahundra år sedan. Men oberoende hur vi gör det här så är det viktigast att man lyck
på något sätt att exportera den här idén till deras planhalva, och det kan faktiskt vara geno
att se på någonting som är historiskt vidrigt, för det väcker ett intresse hos dem. Sen tror jag 
att det är väldigt viktigt – även ifall det inte är historians mål i sig176 - att förklara… idag, 
tror jag att det jätteviktigt att använda sig av det som händer idag, det som händer nu, det 
som händer nära oss som ett exempel i ett historiskt perspektiv, för att få dem att hän
med. 
 
Tror du att många elever känner ett ointresse till ämnet för att glappet mellan lärare och 
elev är för stort vad gäller förhållandet till historia? Exempelvis att elever ser på 
miniserien Rome och får historiska referenser därifrån, medan en lärare kanske aldrig 
någonsin har sett Rome och istället tycker att eleverna istället borde studera Aeneiden.  
Först och främst tycker jag att glappet över huvud taget är för stort mellan elever och lärare
Dels beror det på ålder förståss men också på att det går snabbare och snabbare vad som är 
–jag tror att om man jämför ungdomskulturen för 125 och 150 år sedan så skulle den vara 
mer lik än den är nu och kommer vara om 25 år. Alltså förändringarna sker mycket 
snabbare idag inom vissa områden och ur vissa aspekter som gör att distansen också blir 
större. Men det här är någonting som i alla fall vi äldre borde kunna anpassa oss till mycket 
enklare än vi gör. Vi ser ner mycket på ungdomskultur – de kan inte läsa fort, de kan inte 
göra si, inte göra så – men de är supersnabba på att skicka ett mail, jämfört
tillexempel, eller skicka ett sms eller vad som helst. Nu ser jag inte hur man kan använda 
det i historieundervisningen, men ibland borde vi anpassa oss mer till ungdomskultur
v
som läkare men strunta i att lära sig något om patienten, man blir neurolog utan att veta vad
neurologi innebär. Det 
måste vi vara beredda att ta steget över till deras planhalva, men inte sänka nivån, utan att 
förstå att – okej om jag vill att de ska haja vad Rom, visualisera vad Rom såg ut eller hur 
andra världskriget var, det bästa jag kanske kan göra då är att sätta på ett avsnitt… och säga 
att det där stämmer men det där stämmer inte. Jag vet inte men jag tror det – jag tror att vi 
måste vara beredda att anpassa oss mer till de kanaler elever använder för 
informationssökande, och kanske också visa på varför vissa exempelvis Internetkällo
är lika bra som de som går att hitta på biblioteket. Visa på när vissa källor är bättre. 
 
Tror du att elever hellre väljer att tro på det som är bekvämt och
v
Det som är bekvämt att tro på är lättare att ta till sig än det som obekvämt att tro på – tror 
jag. Som tillexempel förintelsen: alltså vill man v
ju väldigt bekvämt att säga att den har inte hänt, istället för att – alltså, som vi ser på det nu 
så är det så allmänt vedertaget, att det faktiskt var sex miljoner judar som dog och så vidare, 

 
176 Enligt kursplanen är ett av målen att eleverna ska studera historia för att förstå dagens händelser. 
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laudio menar det att vår syn ett playstation som pedagogiskt verktyg inte nödvändigtvis är 

ingssätt till tv-spel. 
äremot kanske man kan ifrågasätta det, men om vi börjar använda det i pedagogiska 

det och replikerar upprört]: Ja men inte i pedagogiskt syfte. 

n blir beroende. Man sitter där 
ch vafan har det för nytta”, och så vidare… men det finns ju massa pedagogiska grejer 

ker på det? Och det finns ju vissa spel har utbildande, alltså där syftet är att 

 man ska peka på att det är skillnad på 
merikansk engelska och brittisk engelska, att det finns olika engelskskolor - att det finns 

m inte är standard - så kan man göra det genom att ta en 
n slänga 

å ett avsnitt av Family guy och lyssna på hur Stewie pratar och jämföra det med hur hans 
en brittisk tjej som pratar jättedålig 

så det är ganska bekvämt att tro på det också. Det är snarare bekvämt att inte tro på det nu 
för tiden. Men man måste även ställa frågan: vem avgör som är bekvämt? Eller hur? 
Samma sak är kanske inte bekvämt för alla – för turkarna är det bekvämt att förneka 
förföljelsen av kristna, men för de kristna är det bekvämt att hävda att de har blivit 
förföljda, för annars strider de mot sin egen grupps uppfattning. 
 
C
samma syn som eleverna har på ett playstation- 
Jag tror att eleverna ser playstation mer som ett undervisande medel än vad vi gör. Jag tror 
att ju äldre generation, desto mer nedvärderande mot tv-spel och dataspel, absolut. Min 
föräldrageneration eller generationen innan den skulle ju omöjligt kunna tänka sig att jag 
sitter åtta timmar om dan och spelar Pro Evolution Soccer, medan jag kan det, och mina 
barn när de växer upp så kommer ju de att ha ett mer naturligt förhålln
D
syften så kommer det även att bli pedagogiskt för dem - jag tror mer för dem än för oss. För 
de vet ju hur man ska använda den här apparaten mycket mer än oss. 
 
[Claudio sitter vid bor
Jo men till exempel: igår åkte jag för att hämta ett playstation, och den här eleven, han hade 
använt playstationet till att ladda ner dokumentärer på. Det har jag aldrig tänkt på. Jag har 
aldrig tänkt på att jag kan använda mitt playstation som en filmspelare. Det är bra mycket 
bekvämare att styra med en kontroll än att sitta och kolla på en liten tretton tums skärm. 
Däremot tror jag att det är någonting vi måste introducera i många fall. 
 
Du tror inte att det finns en risk att vissa av eleverna, när vi tar fram playstationet i 
klassrummet som pedagogiskt verktyg och tycker att de ska spela för att se vissa historiska 
element och jämföra det med läroboken exempelvis, att de istället bara fokuserar på att 
spela för nöjes skull? 
Jag tror överhuvudtaget att datorer, konsoler och allt sånt betyder mer för den yngre 
generationen än för den äldre. Alltså för oss var Nintendo åttabit en spelmaskin. Playstation 
3 är mer än en spelmaskin. Men, däremot är det nog ingen som introducerar det på det här 
sättet. Deras föräldrar ser nog deras tid framför tv:n eller datorn, som någonting ont. ”Nu 
sitter de och slänger bort tid framför någonting värdelöst, ma
o
man kan göra med dem - bara att lära sig… alltså, är man skicklig på att hantera en sån där 
jävel då måste det ju betyda att man har jävligt bra koordinationsförmåga till exempel. Jag 
menar, vem tän
utbilda. Jag kommer ihåg när Cd-rom kom för en femton, tjugo år sedan så fanns det ett 
spel som hette Backpacker. Det hade ju ett tydligt pedagogiskt syfte: lär dig geografi, lär 
dig om kultur i olika länder och sånt där. Och det, vad jag förstått, för de skriver ju om det 
här i tidningarna, pratar om det på tv, att det här växer fram mer och mer. Alltså tv-spel och 
datorer i pedagogiskt syfte. Men jag tror att det är en inställningsfråga. Lite grann en 
generationsfråga, men först och främst en inställningsfråga. 
 
Men om jag rent teorietiskt plockar fram ett Playstation 3 i ett klassrum och presenterar 
det som ett pedagogiskt medel, hur tror du man kan göra för att bättre förbereda eleverna 
för uppgiften? 
Alltså, jag tänker på det här exemplet: om
a
nåt som är standard och nåt so
gammal film som man har, eller så kan man försöka uttala det själv, eller så kan ma
p
pappa pratar. Eller slänga på ett avsnitt där han möter 
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m vi pekar på vissa punkter? 
 det är väll det som är lärarens roll? Att vägleda. 

kulturen? 
ch 

 

 väldigt 
 

ns hur det var då, då hade jag kanske en sju, åtta intresserade killar, jämfört med hur 
et är nu. 

innas om ett par år. Det jag tänker på när jag säger sådär 
r att då man talar med personer som mig, i min ålder och kanske tio, femton år tillbaka, 

 jag att 
all den här, alltså den här typ… sättet du använder historia på idag vara 

aker. 

förallt på saker som du nämnde, jag menar Jeanne d’arc känner 

 

llmänhet, hur tror du att din föreställningsvärld ser ut jämfört med elevernas? Tror du att 

 
fem år 

d 
et ju 

e har 

engelska - då har man tagit populärkultur som de (eleverna) antagligen inte har sett hållit 
något undervisande syfte. De har nog inte suttit och tänkt ”åh, han pratar RP och hon pratar 
cockney”, liksom. De tycker bara att det är kul och thats it. Men om man introducerar det 
här till dem så kommer de efterhand att hamna i någon form av spiral där de förstår att man 
kan använda vad som helst i utbildande syfte. 
 
O
Precis, om man vägleder dem, och
 
Ser du några risker med att använda populär
Ja, i många fall är populärkulturen väldigt enkelspårig, och väldigt onyanserad o
odynamisk. Tyvärr, och det pratade vi om på historian idag, tyvärr så blir ju den yngre 
generationen mer passiv. De blir mer och mer passiva mottagare än aktiva sökare, och det 
tror jag har mycket att göra med populärkultur. Jag kommer ihåg hur man målade upp
MTV som någonting oerhört grymt mot människan. Man sitter och underhålls av grejer 
om inte är underhållande, hur folk gör sig illa och sådana saker. s

 

10.2.4 Knut-Lennart Havaas 

Hur uppfattar du att elever ser på historia? 
Det är en viss skillnad på elever och elever, vissa elever kan inte så mycket om historia, 
särskilt inte någon annat än sin egen historia. Dock har jag på senaste tiden märkt en
positiv inställning. Det är särskilt stor skillnad mellan de elever jag hade för några år sedan,
du min
d
 
Hur uppfattar du att elever ser på historieämnet? 
Tja, hos eleverna så ser man ju som sagt en tämligen positiv inställning, frågan återstår ju 
dock hur mycket de kommer att m
ä
när de läste historia så sa de att det bara var gamla kungar och så. Och då upplever
då måste ju 
annorlunda från då – alltså eftersom eleverna idag är mer positiva – de säger aldrig sådana 
s
 
Så hur ser eleverna på historia idag? 
Jag tror att de tänker fram
alla till nu, det gjorde man inte för femton år sen, eller jag vet inte hur gammal den filmen 
är, den kanske är en sju, åtta år. 
 
Din egen uppfattning om historieämnet, tror du att den stämmer väl överens med 
elevernas? 
Det var en svår fråga du ställer, ju mer man tänker på det, desto mer komplicerad blir den…
 
Om du tänker på historieämnets syfte så som det beskrivs i kursplanen och historia i 
a
det är stora skillnader? 
Jag tror att det blir bättre, för nu försöker jag, nu har jag – du skulle komma upp och titta nu
– jag har dem idag, oerhört ambitiösa, det är inte som då du var här första gången för 
sedan… men för att komma tillbaka till saken: jag tror att då – jag brukar alltid inleda me
att berätta att historia är vårt kollektiva minne, och att en människa utan minne har d
inte lätt, faktum är det att en sån har det närmast omöjligt. Och ett samhälle utan minn



 51

tt 
r 

hade ett, något 
ade i 

 
ärskilt intresserad av kvinnor. Men enligt Hollywood så ska man ha en manlig och en 

, 
e Al Gores film; som innehåller 

femtio snedtramp - alltså fel. Och Hollywood går inte att använda till annat än 

ilmer, så har de visat dem då. Så de har jag indirekt använt i 
ndervisningen, men det är inte som att jag har haft prov eller något sådant på dem. 

t använt dig av populärfilm, annat än i avslutande moment? 

idskriften? 

vänder 
men det kan man ju lika gärna göra från läroböcker, eller Internet. 

t finns bland annat mycket data- 
ch tv-spel med historiskt tema, skulle du kunna tänka dig att använda dig av det i 

er, tidigare elever alltså, gjort. De har hållit på med rollspel, och det har vi tagit 
. 

ur gjorde ni då? 

 ta 
rskilt inte i A-kursen. Så då fick hon berätta varför hon var intresserad, 

en: Varför är medeltiden så intressant? Och då fick hon berätta 
ad hon själv kände till om medeltiden och så vidare… 

a 

ria så 

det på samma sätt. Dessutom så blir du ju någorlunda allmänbildad så att inte folk tror a
du är en idiot. Så jag tror att jag gradvis överför en del av mina tankar. För just historia ä
det ämne som jag brukar gå igenom mest när vi väl börjar lektionerna vad det innebär. 
 
Hur ser du på att använda populärkultur i din undervisning? 
Tja, det är inte så sällsynt att det går att använda direkt idag. Hollywood har en vana för att 
filmatisera klichéer och schabloner, sen finns mycket faktafilm. Idag är Wallenberg, 
kommer du ihåg den filmen? Då hade de på slutet, alltså hittat på att han 
slags kärleksförhållande med någon ungersk grevinna. Vilket han alltså inte h
verkligheten, han var väl snarare misstänkt som homosexuell eftersom han aldrig var
s
kvinnlig hjälte i filmer. Därför är det kanske olämpligt att använda spelfilm för mycket
med tanke på alla faktafel. Det är som när man låter elever s
minst fyrtio, 
att appellera till deras intressen. För ser eleverna de här filmerna, så får de länkar till 
historien och förstärkningar, positiva förstärkningar - och det kan man använda det till, inte 
direkt som historisk sanning eller något sånt. Man kan avsluta, ibland, kurser, det har jag 
gjort flera gånger i historia, då har eleverna tagit med sig populärfilmer, 
populärhistorief
u
 
Har du någon gång direk
Nej, men jag har använt mig av Populär historia, däremot. 
T
Ja, och jag har flera gånger tagit artiklar därifrån som eleverna har fått jobba med, där 
eleverna fått analysera det artikeln handlar om och redovisa det för de andra. Det an
jag mer och mer faktiskt, 
Ofta så består ju Internet av – ja Wikipedia, vad ska man kalla det? Är inte det en form av 
populärkultur? 
 
Anser du att det finns medier av populärkultur som absolut inte lämpar sig för 
historieundervisningen? 
Nej inte såder, absolut, men… man ska akta sig att använda för mycket Hollywood. 
 
Hur ställer du dig till andra former av populärkultur, de
o
historieundervisningen? 
Det har elev
in i undervisningen
H
Det var en tjej som ett tag var väldigt inne i det där - och då är det medeltiden oftast - det 
innehåller förvånansvärt mycket medeltid. Och det är en tidsepok som jag inte hinner
upp så mycket, sä
jag gav henne lite olika ämn
v
 
Tror du att elever måste aktiveras utifrån för att dra kopplingar mellan olika historisk
skeenden? 
Hur då menar du? 
 
Jag tänker framförallt på historiemedvetenhet – jag menar när vi lärare ser på histo
ser vi inte den som en rad isolerade händelser, utan vi är medvetna om att allting är 
sammanbundet. 
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a, ser eleverna den, eller måste de stimuleras till det? 
r 

et om vad som hände under 
anska revolutionen – jag menar det dog ju som sagt, mördades säkert en fyrtio, 

å finns det samma fenomen bakom. 
atpriserna ökar, det är krig som har gjort landet 

ankrutt… Det finns alltså – hela det här återkommer, samma skeenden, och det ska de 

 är det. 

så att du måste påtala som lärare, eller pedagog, att det finns sådana här 

 
r 

r 

m vi utveckla just det du nämnde med mytbildning – för ofta så har populärkultur en 
istoriska skeenden mer tilltalande – 
. 

 hellre väljer att tro på det som är tilltalande-  

om är, att de var så ohyggligt bra soldater, SS-trupperna, och det visa sig att det var de ju 
a vara soldater, tillexempel mord 

 att lärare ser på historieämnet? Jag tror att de ser det mer intressant än vad 
lever gör. 

tt man ska lära sig av det som har hänt. Att man ska lära sig av sina misstag – som 

Du menar den röda tråden? 
 
J
De ska stimuleras till det. När jag går igenom en revolution till exempel – ryska elle
franska revolutionen kan vi ta – då tar jag upp inte så myck
fr
femtiotusen som slås ihjäl under revolutionen, och det är ju en enorm grej, men det är ju 
varför något sånt, varför det blev så som är intressant. Och då gör jag så att jag kör 
parallella – inom alla revolutioner, stora revolutioner, s
Hungersnöd till exempel, man tar upp att m
b
försöka se. 
 
De här kopplingarna, kan eleverna se dem, eller är det något de måste tränas till? 
De måste de tränas till eller göras medvetna om i alla fall. 
 
Tror du att det här påståendet stämmer: att historielärare framförallt får sina historiska 
referenser från finkultur, och gedigen, vetenskaplig forskning, medan elevernas historiska 
referenser framförallt kommer från populärkulturen? 
Så är det. Absolut. Så
 
Hur tror du att den här skillnaden, det här förhållandet till historiska källor påverkar 
undervisningen? 
Tja, det påverkar ju 
schabloner och brister som i tillexempel Hollywoodfilm. Och ibland kan man även ha valt 
svenska filmer med historisk innebörd där det händer, även ifall de inte är lika
genomskinliga - som i Snapphanarna tillexempel. Och att en del grejer kanske är myt. Fö
myter har en tendens att leva kvar, fördomar och såhär också, generaliseringar. Men ofta få
ju eleverna även ett historiskt intresse för exempelvis det vi studerar, via de här 
Hollywoodfilmerna. 
 
O
tendens att göra h
Mer kommersiellt
Precis – tror du att det finns en rist att elever
den här mytbildningen - istället för det som faktiskt är vetenskapligt bevisat? 
Jag har ett konkret exempel – jag har ungdomar som har trott på det – att de här myterna 
s
inte alls. De höll ju på med mycket andra grejer än att bar
och det. Det kan vara väldigt svårt, den typen av myter, om man är övertygad om det och 
har varit det länge.  
 

10.2.5 Mikael 

Hur tror du att lärare ser på historieämnet? 
Hur tror jag
e
 
Vad tror du at de tycker att syftet med historieämnet är? 
A
Tyskland tillexempel. 
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ad tror du att lärare tänker på när de hör historia i allmänhet? 
alla de här stora händelserna typ, som Tyskland, Romarriket… och… 

n demokratin som grekerna kom på… och 
it och dit. 

an läser historia i skolan? 
h… för att man vill lära sig mer om det som har hänt i historien. 

rig. 

lexempel? 

änker du på något annat när jag säger ”historia”? 

ur då? 

ed 

tt de tänker på att man kan lära sig av misstagen som historien har visat 
ch… vi tänker mer bara på… ah, att det har hänt – vi behöver inte bry oss. 

r du på användandet av populärkultur med historiskt tema i historieämnet? 
h… ja… det är definitivt mer intressant. Men det är inte alltid korrekt om jag säger så… 

 det 
el och i filmer och so on… man kan ju alltid lära sig liksom fel grejer av 

kulle du vara intresserad av att analysera ett spel – vad som är sant och vad som inte är 
d som inte är 

iskt korrekt – hade du varit intresserad av att göra sånt på historielektioner? 
de nog varit lite mer intressant än att sitta och läsa i en bok som är på femhundra 

 

… jag vet faktiskt inte… jag tycker att filmer underlättar… spel kan också 

re någon gång använt populärkultur i undervisningen? 

kej? Vad gjorde ni med det? 
läste boken, och sen skulle vi skriva en recension. 

g några andra filmer, eller diskutera kring någon populärkultur? 

V
Eh… typ Romarriket, 
jag tror det är mest typ att man tänker på krig, ä
h
 
Varför tror du att m
E
 
Vad tänker du på när du tänker på historia? 
K
 
Vilka då til
Tja…Alexander den store… eh… Tyskland… 
 
T
Demokrati också. 
 
H
Jo… för det var ju det de kom med för länge sen. 
 
Tror du att din personliga syn på historieämnet och historia stämmer väl överens m
lärarnas? 
Nä… jag tror mer a
o
 
Tror du att det är stora skillnader på hur lärare och elever tänker kring historia? 
Ja det tror jag. 
 
Hur se
E
Det är ju liksom… det är inte precis exakt faktabaserat - det är mer för att göra
intressant i datasp
att kolla på filmer. 
 
S
sant, vad som är verkligt i filmer, vad som är historiskt korrekt och va
histor
Ja, det ha
sidor. 
 
Anser du att det finns former av populärkultur som absolut inte hör hemma i
undervisningen? 
Hmm
underlätta… nä, jag tror att det mesta passar faktiskt in. 
 
Har dina lära
Nej. 
Aldrig? 
Bara… jo – när vi såg på Schindlers list. 
O
Vi kollade på filmen och 
Ni fick aldri
Nej. 
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hade varit roligare om ni exempelvis hade fått se mer film? 
a, det skulle nog ha varit lättare. 

ch 
n bok som är 

te ens var där och som ska beskriva hur det var. 

 – är du ofta kritisk mot det du ser i filmer och annan populärkultur? 
 är jag – faktiskt. 

 
fått lära sig – sen ser man 

n film så berättar de från en helt annan synpunkt – liksom tillexempel den här nya filmen, 
g 
ra 

var inte så det hände. 
ngen? 

ej. 

skulle ta det som en lektion i källkritik. Se vad som är fel med filmen. Vad som 

av facklitteratur och gedigna historiska 
ällor medan elever föredrar hellre i allmänhet skulle använda populärkultur för att ta 

a använda sig mer av populärkulturen. 

olan 

 - som Braveheart och 
ingdom of Heaven och… ja, stora filmer som Gladiator, så kan de ju se hur det var 

 

a 
ig från faktaböcker, utan skulle vilja lära sig mer från filmer så blir det ju lite svårare för 

 att ta in all fakta, de vill ju inte studera i historieböcker som jag tycker 
och läraren menar att man ska ändå läsa de här historieböckerna… liksom 

då se på filmerna. 

Tror du att det 
J
Lättare hur? 
Man får ju – då får man se det visuellt liksom och man får man se ungefär hur det var – o
då kan man verkligen se och tänka kring hur det var för dem – än att läsa i e
skriven av någon som in
 
Vet du vad källkritik är? 
Källkritik? 
Ja? 
Hmm… nej… 
 
Om du tänker dig att källkritik är ett begrepp som används för kritiskt tänkande. Med det 
menar jag att man bland annat ifrågasätter det man ser i filmer etcetera. Om jag säger 
såhär
Ja, det
Hur brukar du tänka då? 
Jag brukar tänka såhär – om man ändå har liksom läst om vissa saker i historieböcker och
så, så kan man nästan säga att det är säkert, liksom det man har 
e
Inglorious Bastards. Den är ju, det är ju inte alls någonting liksom som man kan tänka si
är sant; att amerikaner skulle åka in och slakta Adolf Hitler och, ah, och att det skulle va
slutet på kriget – det 
Tror du att man skulle kunna använda sig av Inglorious Bastards i historieundervisni
N
Inte? 
Nej för den var… ah eller jo i och för sig - om man skulle se, om man skulle vara såhär – 
om man 
stämmer och inte stämmer. Så skulle man kunna använda den. 
 
Tror du att lärare generellt hellre använder sig 
k
reda på någonting? 
Ne, jag tror faktiskt att lärare också skulle vilj
 
Tror du att många elever från sina historiska referenser, exempelvis det de vet om 
romarriket, tror du att de får det från populärkultur? Eller tror du att de får det från sk
främst? 
Jag tror att det är mycket både och. För det finns ju många filmer
K
historiskt, och delvis så får de nog från skolan. 
 
Du sa tidigare at du tror att elever och lärare tänker olika när det kommer till historia –
hur tror du att det påverkar undervisningen? 
Tja, det kan ju påverka rätt så mycket egentligen… eftersom… om eleverna inte vill lär
s
dem att liksom
tillexempel – 
skriva rapporter om dem, men eleverna vill än
 
Om du fick gå tillbaka och ändra dina historielektioner, vad hade du önskat var 
nnorlunda? a



 55

n få ta reda på om det 
 mer 

söka ifall det verkligen var såhär det hände… eller var det inte? 

istorielärare så jag antar att 

tagligen, jag vet inte… 

veta varför jag är här, varför vi är här 

nsvar att lära ut källkritik? 
gentligen inte eftersom sanningen kan ses från väldigt många 

  
 tillexempel andra världskriget? 

g har läst en hel del historia så… man har fått någon typ av helhet liksom. 

nliga syn på historieämnet och din syn på historia i allmänhet 

 

er har olika syn på varför man ska läsa historia? 
a det tror jag. 

referenser när det kommer till historia? 

ycket 

Eh… det skulle nog vara mer såhär filmer… och sen så skulle ma
kanske, tillexempel var korrekt fakta i filmerna… och liksom då det skulle göra mig
intresserad att få under
 

10.2.6 Teo 

Hur tror du att lärare ser på historieämnet? 
Tja… alla historielärare jag har haft har varit väldigt duktiga h
de tycker att det är väldigt intressant och att det är ett viktigt ämne… 
 
Hur tror du att de skulle motivera varför man ska läsa historia? 
För att mycket som händer idag har röster i det förflutna, an
Är det enda orsaken? 
Nej alltså det är ju allmänbildning, också att 
 
Vet du vad källkritik är? 
Ja 
Tycker du att historieämnet har a
Nej… det tycker jag väll e
vinklar. 
 
Vad tror du att lärare tänker på när de tänker på historia? 
Jag har faktiskt ingen aning… annat än att de tycker att det är väldigt intressant… 
 
Vad tänker du på när du hör historia? 
Samma sak, intressant… som bara den…
Men du tänker inte på något speciellt som
Nej det är inte det första jag ser 
Vad är det första du ser? 
Jag är ett stort fan av medeltid och vikingatid, så det är framförallt det 
 
Har du lätt för att dra kopplingar mellan olika händelser? 
Ja ganska, för ja
 
Tror du att din perso
stämmer väl överens med lärarnas? 
Nej… det tror jag nog inte att det gör… 
Vad tror du att det finns för skillnader? 
Det är väl framförallt vilken del av historia men är intresserad av, om det är den politiska
delen, om det är den religiösa delen eller… och sen vilken era också… 
 
Tror du lärare och elev
J
Kan du komma på någon skillnad? 
Nej… inte direkt… 
 
Tror du att lärare och elever har olika 
Ja de har de säkert, för att det spelar mycket på åldersskillnaden, lite grann kanske 
För vissa lärare, sådana som kanske aldrig har suttit vid Internet, som en av mina gamla 
historielärare som var en sån som läste böcker, och böcker, och böcker, och böcker, medan 
jag själv kanske bara använder mig av Internet. Och det är, självklart, ganska m
skillnad i källorna då. 
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a?  

ser från spelfilm med historiskt 
ma? Eller att de har inspirerat dig? 

k 
r man 

ka kritisk mot. Men jag gillar tiden, jag gillar miljön, det är därför jag tittar på 

initivt gjort, när man får en bild av det, och det inte bara finns här inne 
ekar på sitt huvud] så blir det mycket lättare. 

 på att läsa böcker eller se på film, om du fick välja att 

re 

rkultur med historiskt tema i historieundervisningen? 
ag tror… Jag tycker väl inte att det är jättebra… utan… man ska nog angripa det från mer 

 är ju att… om man bara använder den median som är populär så får man det 

ka lätt gissa vad de skulle välja. 

lle välja Arn faktiskt. 

an? 

 som man får läsa i tillexempel svenskundervisningen, vi fick läsa Ett 
kval i en svenskkurs. När de andra 

 läst har varit av Gogol, av Kafka… så jag tycker att de kunde ha bytt ut Ett öga 

 en kvalitetsskillnad? 

dervisningen? 

e väll. 

skt tema? 

 
Tittar du mycket på spelfilmer med historiskt tem
Ja… nästan bara. 
Skulle du säga att du har fått många historiska referen
te
Inspirerat har de definitivt gjort… men däremot kan man ju inte se liksom en amerikans
spelfilm, typ Braveheart, och säga att ”ja men så här måste det ju ha varit”, utan det få
nog vara gans
det. 
Så spelfilmer har hjälpt till att hålla uppe ditt intresse för historia? 
Det har det def
[p
Så att se det på skärmen betyder mycket för dig? 
Ja det gör det. Visuella begrepp är viktigt, tycker jag. 
 
Tycker att det är någon skillnad
jobba med exempelvis Braveheart i film- eller bokformat vad hade du velat göra då? 
Läsa boken. 
Varför då? 
För att jag har, av ren erfarenhet så har den inställningen att böcker alltid är mycket bätt
än filmer. 
 
Hur ser du på användandet av populä
J
än ett håll än bara det populära hållet. För… liksom… 
Om du tar för- och nackdelar? 
Nackdelarna
bara från ett håll… och eh… man behöver ju alltså se det från massa olika håll. Men 
fördelar med det är ju att förmodligen så blir vi nog mer intresserade om det är mer 
populärt. För om folk fick välja mellan att läsa Arn och läsa ganska gamla skrifter från 
1500-talet så kan man nog gans
Vad skulle det vara? 
Jag tror de sku
 
Anser du att det finns filmer av populärkultur som absolut inte hör hemma i skol
Ja, jag tycker att det finns det. 
Vilken då? 
Tillexempel böcker
öga rött tillexempel, och jag tycker att det var helt fel bo
böckerna vi
rött mot någonting lite mera… 
Menar du att det finns
Ja, definitivt. 
 
Har dina lärare använt någon form av populärkultur i historieun
Vi har ju sett några av de nya dokumentärfilmerna som folk liksom vet vilka de är… 
tillexempel Sacrificio. Så ja det har d
Några spelfilmer? 
Ja, vi har varit och sett en spelfilm tillsammans på Bio. 
Vilken då? 
Inglorious bastards. Men det vet jag inte hur mycket allvar det var, med 
historieundervisning. 
Men fortfarande histori
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ur tycker du att det gick? Var det intressant? Roligt? Tråkigt? 

t sätt? 
e filmen, det gjorde vi, på lektionen efteråt. 

 du att det var ett bra moment eller hade du hellre velat göra någonting annat? 
a för ofta bara. Men någon gång då och då 

å är det helt suveränt, för då får man liksom en liten paus från allt det här innan som 

ärkultur helt och hållet, tror du att det hade 

 man ingen skada av. 

 och 
ser? 

mpelvis film. 
att det påverkar undervisningen? 

r 
t 

ra lagd på någonting helt annat än 

n ifall elever kommer till 

åkig då? 

orld of Warcraft eller vad som helst, tror du då att de skulle 

a in sådana moment? 

historieundervisningen skulle jag ändå tycka att det var intressant. 

pelar mycket tv- och dataspel på fritiden med 
istoriskt tema, men att du på frågan om att arbeta med sådana medier på undervisningen 

ltid sett att… data är ett av mina intressen, och att spela spel det är en av 
ina hobbyer. Och jag vill inte blanda in min hobby för mycket i skolan. För jag menar, 

a. 

ina kompisar, det räcker, man behöver inte ta upp 
ntligen. 

r att det skulle få positiva reaktioner? 
Ja, jag skulle tycka att det var intressant. 

Det var det, absolut. 
H
Det var såklart kul att gå på bio med sin klass och sådär, det var väl ganska positivt… 
Följde ni upp filmen på någo
Vi diskuterad
Tycker
Det var ett bra moment… men det får inte händ
s
historia ofta är liksom. Mycket läsa, mycket plugga in. Historia är mycket läsa. 
Mycket facklitteratur? 
Mycket facklitteratur. 
 
Om vi tog bort sådana här inslag av popul
blivit bättre eller sämre då? 
Inget av det. 
Inte? 
Ne – det man inte vet tar
 
Tror du att lärare hellre använder sig av vetenskapliga, historiska källor, medan elever
ungdomar i allmänhet hellre vänder sig till populärkultur för att få historiska referen
Jag tror att det är så… att lärare föredrar liksom riktigt källinformation medan elever 
föredrar exe
Tror du 
Ja det tror jag att det gör… liksom väldigt gamla skrifter och sånt där som då kanske inte ä
manipulerade – då får man ju liksom en ganska klar bild av det, medan en spelfilm med et
historiskt tema kan vara väldigt vinklad och fokus kan va
historien borde berätta. 
 
Du sa tidigare att det man inte vet tar man inte skada av – me
skolan, och de nästan bara har referenser från populärkultur, och så kommer de till 
lektionerna och ska bara läsa facklitteratur, tror du att de upplever skolan som rolig eller 
tr
Tråkig. 
Om vi då plockar in några former av populärkultur, ser en film eller tar upp ett dataspel 
för diskussion, exempelvis W
finna undervisningen som mer eller mindre intressanta? 
De skulle finna den mer intressant. Det tror jag definitivt. 
 
Så tror du att det finns en fördel att för
Ja, jag tror det – men det beror väldigt mycket på gruppen och läraren. Om vi inte såg en 
enda spelfilm under hela 
 
Jag såg att du svarade på enkäten att du s
h
svarat ”lite” – varför då? 
För att jag har al
m
visst ett dataspel är ett dataspel men skolan är lie bredare än vad ett dataspel kan var
Du vill kunna spara det till dig själv? 
Ja. Jag menar, jag diskuterar sånt med m
det i klassen ege
Men du tro
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lle kunna 
vis Call of duty, eller Assassins Creed, tror du att 

ilka då? 

an det 
man lägger fokus på i spelindustrin idag. 

söka 
ta – hur mycket som är historiskt korrekt? 

åller du med om att elever hellre skulle vilja arbeta med data- och tv-spel i allmänhet på 
ngen än att läsa facklitteratur, medan lärare ofta tycker tvärt om? 
. 

r du att det påverkar elevernas 

et 

ow do you think teachers regard history teaching? 
e as history itself is only written by 

at into consideration as well, when teaching history, not to be only 
ne-sided and to have a mind as open as possible. 

you think about history? 
hy 

o you find history important as a subject in school? 
s us a lot about 

ould see it? 
ouldn’t really say so since I am still quite young I might be convinced fairly 

ntiate between facts 

 
Skulle du kunna tänka dig ta upp dataspel som utgångspunkt för diskussion i skolan? 
Ja, det tror jag. 
 
Så om jag tog med ett Playstation 3 till skolan så att vi i klassrummet sku
undersöka historiska element i exempel
det skulle finnas några risker med det? 
Ja, det är klart. 
V
Som sagt, det är ett spel, och de som har gjort spelet – de är inte många som gör spel idag, 
längre, som faktiskt lägger mycket energi och tid på att få dem historiskt korrekta. Ut
finns mycket annat 
Skulle man inte kunna ha just det du tog upp nu som tema för undervisning? Att under
hur mycket i spelet som är äk
Absolut – det kan man definitivt göra. 
Tycker du att det skulle vara ett intressant moment? 
Det skulle vara extremt intressant.  
 
H
historieundervisni
Det tror jag säkert
Hur tror du att det påverkar undervisningen? Hur tro
tyckande gentemot historia? 
Ja men det – det kanske är då historia får den där ”tråkstämpeln” som många tycker att d
har. Att det är inget intressant ämne, för det är så odramatiskt, och det är för kallt, och 
hände för så länge sen. Medan i spel så är det liksom väldigt dramatiskt och… episkt. Och 
et sker framför en. d

 

10.2.7 Tarkov 

H
Well I would say that they have to regard it as objectiv
those who succeed, and often we don’t get to know the two sides of history, and history 
teachers has to take th
o
 
What do you think about when 
Well I think it’s the causes that make the world as it is today, it contain all the reasons w
the society we are living in is at it is as a whole 
 
D
I find it important as a subject and in real life as well because, history tell
our current situation. 
 
Do you think that your way, as a student, of viewing history and history as a subject, is the 
same as teacher w
Well…I w
more easily then a teacher would be. And I need to learn how to differe
and opinion. 
 
Do you think that your historical references is the same as you teacher? 
Well… yea, would like to think so, but exactly what do you mean? 
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y 
eacher? 

l references from? 
ell, now days it’s mostly from the internet and that can be a very vast source of 

t, well people on the internet can manipulate things - and… 
nfortunately in that case I don’t think would have the same references as a teacher 

ould have. A teacher necessitates harder evidence, and hardly only the internet… 

do you draw connections to other historical 
vents? 

ore like cause and effect. 

od films for example? 

ces from feature films 

 

hat’s your opinion when it comes to using popular culture with historical themes as a 

 - 

, not a… how should I say? 
n objective outlook of how history was. And I’m concerned about that, but when it comes 

tial subject to study? 
ts only natural that 

e 

ducate you or inspired you to study history? 
ell they have showed me, more or less methods that were use in past wars, and that made 

the 
ons of their actions. And I am also a bit interested in military equipment and so 

several games have given me references when it comes to historical weaponry. 

 
Do you think that you get your historical references from the same place and the same wa
as your t
Hmm… 
If I’d say it this way; were do you get your historica
W
information, and the interne
well u
w
 
When you study a specific historical event - 
e
Well I have to do that more or less automatically, and by doing that get a chain of events 
that interlink and… it’s m
 
Do you play videogames? 
Yes. 
 
Do you watch feature films? Hollywo
Well… not so often, but from time to time. 
 
Would you say then that you have learned a lot of historical referen
and from video games? 
I would say that that I have learned more from video games then from feature films, or 
Hollywood productions. Since - in my opinion - video games, to be enjoyable, has to put an
emphasis on realism, and that it is the quite opposite with movies, since reality might be 
quite boring and Hollywood directors and producers might have to put in some more action 
or drama to make it more profitable. 
W
subject for history in school? By popular culture with historical themes I mean popular 
literature, feature films, videogames and so on. 
Well I would like to use those, since they are a bit more interactive the reading or being 
dictated by, but I have to also say - also mention the subjectivity of those productions
because an author, a director, or even a game producer can instil his or her own opinion in 
that production. And by such, we would only learn an opinion
A
to the interactivity I’d say that it’s superior. 
 
About the subjectivity in popular culture, wouldn’t that be a poten
You could but, since history tends to be more of an abstract matter i
people have their own idea of history, as they have their own idea of politic for example, 
and that can lead to a very diverse pull of people I’d say – and the interpretation in a 
subjective matter… it is interesting, but we need to have a more objective standpoint, as w
are thought that subjectivity only has a very narrow outlook. 
 
Could you mention a few games that have given you some historical references? Or that 
has inspired you? 
Yes, sure – I’d say the Call of duty-series… Empire: total war… 
And in what did they e
W
me interested in how they were used, and why people had to choose the way they did – 
justificati
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more fun if you compare 

question… since I think that trough discussion on historical facts, one 

o could video games with historical themes be a good subject for discussion in class? 

 

l it could be a good sort of investigation, but only because it makes references to real 

. 

as you teachers ever used popular culture in history? 
f the 

ia, then 

ory, 

o you believe that students and youth in general get most or a lot of their historical 

e takes in history when one finds outs of historical events, but 

her to 
ctual search for historical sources that can be verified and how should I say… that can be 

hink that general in youth get most of their 
hile teachers get most of their references from 

s met that many people that are very interested in 
y in general… but yea, in comparison I guess I would say that is the case. 

 
ir historical references from? 

ooks as in educational or fictional books? 

r…? 

 has to do 

                                                

 
So if we could make videogames educational, which way would be 
it to more traditional means? 
Well that’s a hard 
can learn very much. 
 
S
Hmm… 
For example, a scenario in Empire: total war, or the campaign in Call of duty, could it be a
good start for discussion or some kind of historical investigation? 
Wel
historical facts… 
That is exactly what I mean
Oh, in that case then I’d say yes. 
 
H
Well with Kashe177 yes, some books, and well, yea even a movie178, but I’m not sure o
historical relevance of that one. But when it comes to my previous teacher in Roman
no. 
Whenever Kashe did it, did you think that it was interesting and educational, or would you 
rather do something else? 
In my opinion it is educational, since it gives us a look at an opinion of a person on hist
and by that we can form an objective, or at least our own ideas, easier. 
 
D
references from popular culture, like videogames and feature films like for example 
Bravehearth?  
I agree with the initiative on
we have to take into consideration the starting point a person has regarding history – 
because it’s one thing to regard Bravehearth to hard historical evidence and anot
a
reliable. 
 
If we would look at it this way then – do you t
historical references from popular culture, w
actual historical evidence? 
Well… I would say so… but I haven’
histor
 
If we take your friends, you must have some friends that have some historical interest, were
do they get the
I’d say some videogames and books mostly. 
B
Educational books but also some fictional literature, although it’s not very common. 
Ok – that they get from school o
Yes. 
 
Do you ever read educational history books on your spare time, besides when it
with school? 

 
177 Smeknamn för Kayshar Kashefi 
178 Inglorius Bastards 
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hat happens rather seldom, but if I am interested in a subject then I would look it up. 

e difference between teachers and students historical references 

uty? 
 

if they want to be very realistic, and up till the point it is still appealing to the 

 the 

find 
sting? 

would find it interesting if we at the same time have access to something to compare the 
game with. 

 point, to use for example a history book, or real hard evidence and then 
ou find that interesting? 

ity – and also we could get an 
of the game developer trough 

ärare tänker på då de hör historia? 
mm… svår fråga… jag tror de tänker på… jag vet inte… 

tämmer väl 
verens med dina lärares, och dina kamraters? 

det att ni har samma syn på historia, och historieämnet? 
a, det tror jag. 

för tror du att man läser historia? 
toria säger mycket om samhället, hur det är idag och så också. 

et av populärkultur i historia? 
intressant. Jag tycker att det är roligt när det finns en viss verklig substans 

saker. 

ria genom populärkultur? 

T
 
How do you think that th
effects the class environment? 
Well I think it makes a bit of stimulus between the students and the teacher, as the teacher 
has all the hard evidence and facts. And hopefully it inspires students to study more, and 
pay more attention to the teacher and try to learn - and eventually get a greater 
understanding of history in general. 
 
Do you see any risks in using popular culture as a media for educational purpose, for 
example Call of D
Yes I do see risks as the game producer don’t have to abide to the historical facts hardcore.
That is only 
consumer, but stepping to much into realism might not be that good for the players of the 
game, and we should consider that games are made to entertain the player. And
historical facts might or might not be that valid, or even represent the ideas of the producer 
or whoever. 
And if the purpose was to investigate what is true and not true in a game, would you 
that intere
I 

That’s exactly my
study the historical realism of a videogame – would y
Well yes, I think that would be interesting, since of the valid
nsight, maybe not of the purpose, but the overall influence i

that comparison and… yea that would give us a clearer understanding of the current 
situation. 
 

10.2.8 Cecilia 

Vad tror de att l
H
 
Tror du att din personliga syn på historieämnet och historia i allmänhet s
ö
Ja. 
 
Du tror 
J
 
Var
För att his
 
Hur ser du på användand
Jag tycker det är 
i 
 
Har du kommit i kontakt med histo
Ja. 
Hur då?  
Genom böcker och dataspel. 
Har du några exempel? 
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j… vet inte… 

 du komma på någon skönlitterär boktitel som du har läst som har historiskt tema? 
mm… den senaste var nog Arn. 

ag tyckte att de var jobbigt skrivna. 

mit i kontakt med historiska då? 
 oj vad heter det spelet… Assassins Creed, är de det? Tror jag… Där har de liksom 

ett på film med historiskt tema någon gång? 
 

ns former av populärkulturen som inte hör hemma i 

e använt sig av populärkultur i sin undervisning? 
ej. 

v dem. En engelsklärare.  

d det? 
lltså skillnaden på tal och 

en inte så mycket som jag borde vara… 
å? 

är ungefär började du bli källkritisk? Vet du det? 

ig då? 
 

pliga historiska källor, medan elever 
redrar att använda populärkultur ifall de ska kolla upp någonting? 

större delen av det lärare vet om historiska kommer från vetenskapliga studier, 
edan större delen av elevers kunskap kommer från populärkulturen? 

för tror du det? 

O
 
Kan
H
Arnböckerna? 
Ja. Jag tyckte inte om dem. 
Varför då? 
J
 
Du nämnde tv, eller dataspel? 
Ja. 
 
Hur har du kom
I…
historiska saker. 
 
Har du s
Ja… Bravehearth. Räknas den?
Ja då, den räknas. Anser du att det fin
skolan? 
Ne, inte direkt. 
 
Har dina lärar
N
Aldrig? 
En a
En engelsklärare? Hur gjorde ni då? 
Vi fick se på tv-serier. 
Okej? Och hur fick ni arbeta me
För att lära oss, alltså, användandet av talspråk och det. A
skriftspråket. 
 
Vet du vad källkritik är? 
Ja. 
Är du ofta källkritisk utanför skolan? 
Förmodlig
Hur använder du källkritik d
Jag vet inte… när folk säger att saker är på ett visst sätt. 
Vad gör du då? 
Jag slår upp det på nåt sätt. Antingen på Internet eller i ett lexikon. 
N
Hmm… i tonåren kanske… 
Var det någonting du lärde dig i skolan eller utanför? 
Utanför. 
Okej, hur lärde du d
Jag började förstå att folk inte alltid visste vad de pratade om så jag kollade upp saker själv.
Tror du att lärare hellre använder sig av vetenska
fö
 
Tror du att 
m
Definitivt. 
Var
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ör det första för att historielärare redan har studerat historia på hög nivå, och att de därför 
. 

 du att lärare och elevers sätt att tänka skiljer sig från varandra? 

ror du att elever och lärare kommer till klassrummet med olika referensramar? 

du att det påverkar undervisningen? 
nd kan ha svårt att nå fram med den information som de vill lära ut 

ksom. 

… jag vet inte… jag har... jag vet inte. 

kulle du vilja arbeta mer med populärkultur i skolan? 

h… jag vet inte… 

rkulturellt medium att arbeta mer med i klassrummet vad hade 
u velat göra då? 

åller du mycket på med historia på fritiden? 

r du mycket på historiska dokumentärer? 
e går på tv så. 

äser du någon form av historisk facklitteratur på fritiden? 

risker med att använda populärkultur i 

er att det är typ roligt, att de är mer intresserade än vad eleverna är. 

 tror du att lärare tänker på när de hör ”historia”? 
e kanske tycker att det är typ… intressant och typ att man att den informationen står där 

 – ah, typ sådär. 

igt! *skratt* Nä, men… jag tycker väl liksom inte att det är sådär jätteintressant. 
kej, varför då? 

F
förmodligen har lärt sig det de kan från böcker
 
Hur tror
Oj… eh… 
 
T
Ja. 
 
Hur tror 
Jag tror att lärare ibla
li
Har du något exempel? 
Nu måste jag tänka
 
S
Ja. 
Hurdå? 
E
 
Om du fick välja ett populä
d
Jag hade nog tyckt att skönlitteratur var intressant. 
 
H
Nej, inte så mycket. 
 
Titta
Ah… om d
 
L
Nej. 
 
En sista fråga bara – tror du att det finns några 
klassrummet? 
a. J

Vilka då. 
Det riskerar bli roligt. 
 

10.2.9 Liselott 

Hur tror du att lärare betraktar historieämnet? 
Jag tror att de tänk
 
Vad
D
och det ligger där, och att det är därför det hände så förut
 
Vad tänker du på när du tänker på historia? 
Tråk
O



 64

nns bara… känns väl gammalmodigt och typ… gammalt och bara… 
å. 

att syftet med historieundervisningen är? 
r väl för att… alltså… man alltså om man försöker komma på vad som ska hända i 

an det vara bra att veta vad man har gjort för i tiden för att kunna räkna ut 

a? 
te riktigt. 

 historieämnet i skolan stämmer väl överens med 
rarnas syn? 

et inte… men, alltså jag är nästan helt såhär ointresserad av det, medan lärarna ändå 

om är vitigare än historia? 

ur ser du på användandet av populärkultur med historiskt tema i historieundervisningen? 

ag tror att vi typ diskuterade den. Det var liksom… kommer inte ihåg riktigt. 

ag såg att du ringade in ”väldigt mycket” under se på mer film med historiskt tema 

et känns som att man lär sig mer av att se på filmer som är lite intressantare 
n att sitta och bläddra i böcker. Och – visst i filmer så är det ganska mycket påhittat - 

sig. 

mer man ser som bara råkar 

 vad till vem och varför” – Tillexempel när man ser en film: 
ilka har gjort den här filmen, för vilka, och varför gjorde de den?” Tänker du någonsin så 

anna eftersom att det är väldigt mycket såhär överdrivna saker, typ… 
åhittade figurer… och saker som man vet inte har hänt. 

Som tillexempel? 

Jag vet inte… det kä
s
 
Varför tror du 
Det ä
framtiden så k
det. 
 
Tror du att det finns några andra orsaker till att man läser histori
Jag vet in
 
Tror du att din syn på historia och
lä
Nä. 
Varför inte? 
V
måste vara lite intresserade av det för att kunna lära ut det. 
Tycker du att det finns andra ämnen s
Eh… ja. 
Vilka då tillexempel? 
Engelska antar jag. Tillexempel. 
 
H
Jo, det skulle väl vara jättebra, tror jag. 
 
Använde dina lärare någon gång någon form av populärkultur i undervisningen? 
Eh… vi fick se American History X. 
Okej, och vad gjorde ni med den? 
J
Tyckte du att det var intressant? 
Eh… nja… det var väll typ… 
 
J
enkäten, varför då? 
Men alltså… d
ä
men… det är ändå ganska mycket, typ hur det såg ut och sånt också, som man kan lära 
 
Tittar du ofta på filmer med historiskt tema på din fritid? 
Alltså det händer väl - jag menar - jag tycker att det är många fil
vara såna. 
 
Vet du vad källkritik är? 
Nej! *skratt* 
 
Om du tänker dig att källkritik bara är ett samlingsbegrepp för kritiskt tänkande. Man 
brukar säga ”vem har skrivit
v
– undrar ifall det du ser i filmen är sant, eller bryr du dig inte? 
Jo men det är väll klart att man tänker på ifall det är sant eller inte. Men vissa filmer inser 
man väl att de inte är s
p
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 ah… 

re i allmänhet hellre använder sig av traditionella historiska källor medan 
lever och ungdomar hellre använder sig av populärkultur för att få historiska referenser? 

 jag säger såhär då – tror du att lärare generellt i skolan vill att elever ska läsa 
roböcker för att lära sig historia, eller se på exempelvis filmer och lära sig historia så? 

ch rabbla i historieboken och sen 
anske är så 

, 
a sitta och läsa böcker? 

a. 

 göra det? 
väll, men jag vet inte vilka… men det tror jag att det gör. 

ått och rabblat saker på tavlan och sen… alltså så har vi 
tt läsa igenom böcker, sen att jag har kollat på några dokumentärfilmer, någon film, och 

r på? 
et får man ju typ hela tiden. Liksom… 

ch frågar varför den statyn står där 

ig 

ch 

 
 och… sånt kanske. Vad man tycker är roligt själv och så. Sen var det 

p ganska mycket prat i våran klass om att halva klassen redan hade läst om kanske 
edan andra ville veta mer om det. Och så var det liksom att vissa ville 

a det och då tog läraren det mest som var… det hon tyckte att vi skulle 

ra så 

ur tror du att lärare tänker på historieämnet? 

Ja men typ, jag såg liksom Inglorious Bastards häromdan, och då dör liksom Hitler…
i en biosalong, och blir typ sprängd, och det vet man ju att det inte har hänt, eftersom att 
man läst om det antagligen. 
 
Tror du att lära
e
Jag vet inte… eller… 
 
Om
lä
Alltså det känns ju som att det vill att man ska sitta o
kunna den utantill – eftersom det är typ så man gör på lektionerna. Eller det k
man lär sig… 
 
Skulle du vilja analysera mer och arbeta mer med populärkultur på historieundervisningen
istället för att exempelvis bar
J
 
Tror du att det finns några risker med att
Mjo... det tror jag 
Dina historiska referenser, det du lärt dig om historia, vart har du lärt dig det? 
Det är väll från läraren som har st
få
så har jag varit på museum. 
 
Kan du komma på något annat sätt du får historiska referense
D
Hur då? När då? 
Nar man är på något ställe… är med någon om bor där o
och sånt, då får man lära sig det. 
 
Tror du att du har fått många historiska referenser från populärkultur? Har du lärt d
något av filmer någon gång tillexempel? 
Det har jag säkert gjort. Men ah… det kommer jag inte ihåg. 
 
Hur tror du att skillnaderna i lärare och elevers sätt att tänka kring historia, o
populärkultur för den delen, påverkar undervisningen? 
Men det är väll att eleverna och läraren inte kommer överens om vad man tycker är – alltså
va man ska lära sig
ty
tillexempel Hitler, m
göra det och andr
lära oss. 
Tror du att det kan vara en av orsakerna till att du tycker historia är tråkigt? 
Jag tror att det beror ganska mycket på vår lärare eftersom hon var ganska typ udda, och 
ah… det skulle vara så som hon tyckte att det skulle vara, och eleverna kunde inte gö

ycket påverkan. m
 

10.2.10 Anna 

H
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 innan oss, hur människor 
ker 

h… jag vet inte riktigt… jag tycke att det är kul med historia, sådär… men jag vet inte 

skolan för? 
ag vet inte… jag tror att man måste veta lite om sin bakgrund… 

äl överens? 
verna tänker lite enklare på historia, för de tänker ”ah, så länge jag får ett 

så bryr de sig inte längre. Men jag tror 
 det som ämne. 

 
än historia? 

 vilket ämne tycker du är viktigast av alla? 
tematik. 

å vart kommer historia på en skala ungefär? 

nog… kanske nån timma i veckan. 

 tycka om det? 
n engagerat sig mer, det bli mycket 

om någonting är roligt så har man lättare att lära sig. Då vill man 

lärare som ha använt sig av exempelvis film i undervisningen? 
lut – de har använt Schindlers list. 

 tyckte du att det var att jobba med det momentet? 
kul. 

fått 

 är kanske lite överdrivet i filmen men det är fortfarande kul. 

e… inte riktigt… 

Jag tror att de vill lära oss om historien, om hur världen har sett ut
har haft det hur… aoh… eh… jag vet inte. Alltså jag tycker, jag vet inte – jag tyc
historia är lika viktigt som… lika viktigt nuet som vår framtid. 
 
Vad tänker du på när du tänker på historia? 
E
riktigt om det är det du menar? 
 
Varför tror du att man läser historia i 
J
Tror du att lärarnas syn på historieämnet och elevers syn stämmer v
Jag tror att ele
MVG i det här ämnet, sen är jag härifrån”, sen 
lärarna tänker lite djupare på det, de vet ju att de har
 
Om vi tänker oss elever i allmänhet, och av dina egna erfarenheter, finns det andra ämnen
som har mer status 
Mer status bland oss ungdomar eller? 
 
Ja om du tänker såhär –
Mat
S
På en skala från ett till tio? Hmm… Sexa… sjua… 
 
Hur skulle du…? [väljer att omformulera frågan] Om jag säger såhär – spelar du mycket 
tv- eller dataspel? 
Njae… jag vet inte, 
 
Ser du mycket på film? 
Ja. 
 
Hur skulle du se det ifall lärare använde sig av mer film, dataspel och böcker med 
historiskt tema i undervisningen – vad skulle du
Det hade varit mycket bättre tycker jag. För då hade ma
roligare att lära sig – och 
lära sig mer också. 
 
Har dina lärare använt sig mycket av populärkultur i undervisningen? 
Hmm… njae… jag tror faktiskt inte det. 
 
Kan du komma på någon 
Jo men abso
Hur
Jo det var verkligen 
Hade det varit roligare med det momentet ifall ni inte hade fått se på film? Ifall ni bara 
jobba med Oskar Schindler utan att se filmen? 
Nej, för då – nu fick man liksom se hur det är, när man får se det med egna ögon liksom. 
Okej, det
 
Vet du vad källkritik är? 
Källkritik? 
Ja. 
N
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an är 
kritiskt när du ser filmer, brukar du ägna en tanke 

t att fundera på ifall det i filmen verkligen hänt på riktigt eller inte – spelar det någon roll 

t 
erkligen har hänt – och då kan jag leta upp på – leta upp lite information och såhär om det. 

ina historiska referenser - det du vet om historia – vart har du fått dem ifrån? 
 och filmer. 

ilka filmer då tillexempel? 

- eller tv-spel någon gång som har gett dig historiska referenser eller 

l, fast det mest min bror som spelar det. 

 gedigna 

 inte 

om 

ltur i historieundervisningen? 
o men det är såklart att det finns risker, filmer och spel, de är alltid gjorda för att man ska 

t kan vara 
n som är sant, att de förvränger vad som har hänt för att kunna tjäna 

engar på det. För att folk ska tycka att ”ah, det här var en bra film”, och såhär och visst det 
ckså 

et beror på vart boken är skriven, om den är skriven i USA eller om den är 

 eller inte 

ur tror du att lärare och elevers olika sätt att tänka påverkar undervisningen? 

g för att man tänker 
nnorlunda? 

… är inte riktigt mitt sett att se på saken i alla fall, och jag kan inte prata för någon 
en det är… eh… liksom om en lärare får lektionen att vara kul och gör 

undervisningen att vara kul, då är det ganska kul… men det beror på, det kan vara… jag vet 
inte. Jag tror att det är viktigast att läraren är rolig. 

Källkritik är när du exempelvis ser en film och ifrågasätter ifall allt är sant, att m
kritisk mot det man ser. Brukar du vara 
å
för dig? 
Eh… det beror väll på… om det är historiska filmer så brukar jag tänka efter, om de
v
Eh, propagandafilmer, då är jag mer kritisk, då vill jag mer ha konkreta bevis och allt det 
här. 
 
D
Det är för det mesta skolan
 
V
Eh… det kan vara Pearl Harbor, det kan va… som sagt Schindlers list, kan vara… 
 
Har du spelat, data
historiskt intresse? 
Ah… 
 
Något du kan komma på? 
Hmm… Call of duty tillexempe
 
Tror du att lärare generellt får sin historiska information från faktaböcker och
historiska källor, medan elever och ungdomar i allmänhet får sina referenser från 
populärkulturen? 
Nej det tror jag faktiskt inte. Jag tror att de får mycket av filmer och såhär, men jag tror
att – asså nu pratar jag om elever – jag tror att de får mycket från filmer och såhära men jag 
tror fortfarande att den mesta fakta vi får är från skolan och böcker – för det böckerna s
innehåller mest fakta – filmer kan innehålla en del som har hänt, men sen är det en 
förvrängd bild och allt det där. 
 
Ser du några risker med att använda populärku
J
tjäna in pengar. Och det är… det är liksom, det kan vara överdrivet ibland och de
för lite informatio
p
kan vara intressant, men böcker, det är fortfarande så, och de överdriver kanske o
mycket, men d
skriven i Tyskland till exempel, då kan man ha olika bilder om andra världskriget. Och det 
är liksom… det är också en risk, men alltså, man kollar ju mer på om de är sanna
– alltså lärarna, alla lärare kollar jämt på det… 
 
H
Hm… vet inte… 
 
Tror du att eleverna kan uppfatta undervisningen som tråki
a
Nä… det
annan, m
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ot Sovjet, eller Tyskland. Alltid var det så. Nu kan man välja men 
ot kommer det idag allt fler spel idag där man slåss emot araber. […] 

ifall det är populärkulturen som gjort att vi öppnat upp, som att Call of Duty 

 

: 

r vi ifrågasätter den med har samma 
m som en själv. […] Man glömmer ofta att vi inte har samma referenser, och att 

och man måste vara medveten om det. 

Det är jätteviktigt att de samtidigt har någon form av källkritik, att det går hand i hand; vad 
är det vi gör? Varför gör vi det? Och att Playstation inte har något eget syfte – det kommer 
ett nytt spel snart fick jag veta igår, fick jag veta, som heter Dantes Inferno. Och vad är det 
byggt på? Vet man vad Dantes Inferno verkligen är ifall man är sjutton år idag? Skulle man 
kunna använda spelet till att introducera Dante? 

                                                

10.2.11 Claudio & Kashe i oplanerad diskussion 
Följande diskussion åtföljdes av intervjuerna med inblandade lärare, cirkulerandes 
dataspel och en tysk Aidsreklam porträtterandes Hitler.179 
 
Kashe: 
Därför att det är väldigt annorlunda jämfört med hur det var förut, då var man alltid USA i 
dataspelen och slogs m
man vill va. Därem
Frågan är 
tillåter dig att vara nazist, eller är det vi som har format populärkulturen. […] Frågan är om 
vår verklighet speglas i populärkulturen, eller ifall populärkulturen styr hur vi ser 
verkligheten.
 
Claudio
Jag tror att ifall du visar den för IVIK-elever så kommer de inte att förstå den reklamen. De 
vet att Hitler var en skurk, men inget mer. […] De förstår inte vitsen med att ha Hitler i en 
aidsreklam. 
 
Kashe: 
Där pekar du på ett annat problem; om vi pratar om historia, och om vi ska ifrågasätta 
historien så förutsätter vi också att de människo
referensra
det här ändras fort. […] Vi borde använda oss av populärkulturen i undervisningen för den 
är deras största källa till intryck. Vi kan inte ignorera att elever kollar på tv, vi kan inte 
ignorera att de spelar Playstation. Det går inte – man behöver inte ersätta det, men man kan 
använda det 
 
Claudio: 
Genom att introducera populärkulturen, eller populärkulturella element, i undervisningen - 
att använda den på ett annat sätt än eleverna gör – då lyfter vi upp populärkulturen på en 
annan nivå. 
 
Kashe 

 
179 http://www.metro.se/2009/09/07/20015/tyskland-rasar-mot-aidshitler-i-kampa/ (2009-12-05) 


