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Abstract	

School has an important role in contributing to digitalization, where digital tools can increase 

students' knowledge development. The aim of this study is to study how popular-historical 

podcasts can be used in history teaching at upper secondary level. Furthermore, the starting 

point for the study is to investigate how the content of podcasts can promote a historical 

awareness. The popular-historical podcasts is analyzed with the help of Ernesto Laclau and 

Chantal Mouffe's discourse theory and Jürn Rüsen's theory of history awareness. In order to 

be able to fulfil the analysis and to understand the content, the study takes inspiration from a 

qualitative discourse analyzis. The results of the study show that the content of the podcasts in 

various ways promotes Rüsen's historical awareness and can contribute to promoting a 

historical awareness. They affect content as actors, causal relationships, connections to 

present and future, and different historical views. The results also show differences in the 

podcasts discourses where the P3 history is more easily understood and has a clearer story 

while the history podium's language is more difficult. Consequently, there is a struggle 

between how different characters can be determined. History awareness is affected in a 

clearer and broader way in the History podium and can therefore be considered to affect 

history awareness to a greater extent while P3 history promotes it in a more understandable 

way. The conclusion is that the podcasts can be used to promote history awareness and be 

used as digital teaching material. 

 

Keywords: History awareness; Podcast; Discourse analysis.	  
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1. Inledning	
”Medierna har en historia som till stora delar återstår att skriva”.1 Så inleder Solveig Jülich, 

Patrik Lundell och Pelle Snickars sin antologi, Mediernas kulturhistoria. Vidare beskriver 

Jülich et al. medier som ett verktyg för att kunna lagra och överföra information.2 I dessa två 

beskrivningar av medier tar studiens intresse sin utgångspunkt. Då medierna är ett outforskat 

fält och dess historia fortfarande finns att skriva är det viktigt att studera medier och dess 

relevans i skolan. Anders Thoresson anger också att digitaliseringen påverkar skolan på flera 

sätt då det innebär nya arbetsmetoder som kan fylla ett nytt värde i undervisningen.3 Studien 

ämnar sig därför till att studera digitala mediers möjligheter i klassrummet genom dess 

funktion som lagring och överföring av information. Att studera populärhistoriska podcast 

som läromedel i historia är också av värde utifrån ett vetenskapligt och didaktiskt perspektiv 

då det är ett nytt forskningsområde och då Skolverket bland annat anger att ”[i] 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda digitala verktyg för att söka 

information från olika medier”.4 

 

Användandet av podcast i skolan förekommer men då oftast riktat till lärare som vill lyssna 

och lära om andra lärares tips och hjälpmedel. Ett exempel på en sådan podcast är 

Lärarpodden5, som är skapad av lärarnas riksförbund där det samtalas och diskuteras om 

klassrummet. Dan Åkerlund beskriver ytterligare sätt för hur podcasten kan komma till 

användning i klassrummet genom att låta elever spela in och publicera egna podcasts. Det 

motiveras med att vi idag kan uttrycka oss på fler sätt än den vanligt förekommande skrivna 

texten och att det är utvecklande att använda andra former.6 Detta stärks ytterligare då det 

finns argument för att inspelning av podcast kan bidra till att eleverna utvecklar 

diskussionskunskaper, förmågor att berätta och mediekunskaper.7 Trots podcastens redan 

användbara område benämns inte populärhistoriska podcast som ett medel för skapande av 

kunskap, vilket tyder på en kunskapslucka inom området. Utifrån denna kunskapslucka tar 

																																																								
1 Jülich, Solveig, Lundell, Patrik & Snickars, Pelle (2008), ”Mediernas kulturhistoria: en inledning”, i Jülich, 
2 Jülich et al. (2008), s. 12. 
3 Thoresson, Anders (2018), Skolan i en digital omvärld, s. 7. 
4 Skolverket (2011b), Ämne-historia, s. 1. 
5 Hydén, Jakob (2016), ”Det poddas om skolan”, i Skolvärden, https://skolvarlden.se/artiklar/det-poddas-om-
skolan. 
6 Åkerlund, Dan (2008), Publicistiska arbetssätt i skolan: webbtidningar, wiki, bloggar, webbteve och poddradio 
s. 44 ff. 
7 Färlin, Mårten (2015), ”Podcast i klassrummet”, i Skolvärlden, https://skolvarlden.se/artiklar/podcast-i-
klassrummet. 
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studiens sin utgångspunkt då studien undersöker populärhistoriska podcasts möjlighet till att 

främja ett historiemedvetande. 

 

För att studera podcasterna tar studien inspiration från Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursteori8 och Jürn Rüsens teori om historiemedvetande.9 Analysen tar även inspiration 

från en diskursmetod. Innehållet i podcasterna kommer analyseras och kategoriseras utifrån 

Rüsens fyra teoretiska tolkningar av historiemedvetenhet. För att tydligt kunna jämföra 

innehållet i de olika podcasterna har avsnitten avgränsats till att beröra franska revolutionen. 

Valet av franska revolutionen grundar sig i att båda podcasterna på olika sätt gjort avsnitt om 

den historiska händelsen samt att det är ett vanligt förekommande område att undervisa om i 

historia. Franska revolutionen används bland annat till att förstå nutid utifrån dåtid samt för 

att förstå likheter till andra historiska händelser.10 Målet med studien är alltså att studera 

Historiepodden och P3 historias användbarhet som populärhistoriskt läromedel i skolan 

utifrån hur de främjar ett historiemedvetande. Studiens mål är således inte att se om eleverna i 

praktiken utvecklar ett historiemedvetande vid lyssnandet på podcasts, utan avser att bidra till 

en förståelse för hur innehållet i populärhistoriska podcast kan främja historiemedvetande. 

2. Syfte	och	frågeställning	
Då digitaliseringen och digitala läromedel blivit en mer central del av skolan är det viktigt att 

läraren har tillgång till fungerande digitala läromedel. Syftet med studien är därför att studera 

innehållet i podcasterna Historiepodden och P3 historia och hur innehållet ger möjlighet att 

främja ett historiemedvetande. Syftet att studera podcast kopplat till historiemedvetande 

grundar sig i att det är av värde att få fram fler digitala läromedel samt då historiemedvetande 

ska genomsyra historieundervisningen. Således vill studien se om podcasterna kan användas 

som digitalt läromedel i historieämnet utifrån dess förmåga att beröra innehåll som går att 

koppla till historiemedvetande. Studiens syfte utmynnar i de nedanstående frågeställningarna: 

2.1 Frågeställningar	

• Hur framställs innehållet om franska revolutionen i Historiepodden och P3 historia? 

• Vilka skillnader kan urskiljas mellan podcasterna? 

• Vilka former av historiemedvetande främjas genom lyssnande på podcast? 

																																																								
8 Jørgensen, Winther, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod. 
9 Lozic, Vanja (2018), Historieundervisningens utmaningar: historiedidaktik för 2000-talet. 
10 Skolinspektionen (2015), Undervisningen i historia, s. 12 ff. 
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3. Bakgrund	
I följande avsnitt kommer bakgrunden till podcastens framväxt att begripliggöras genom att 

redogöra för digitaliseringens utveckling och skolverkets angivelser om digitalisering och 

digitala läromedel. Det är av relevans för att förstå podcastens syfte i samhället och skolan 

samt varför det är intressant att studera. 

3.1 Digitalisering	

Digitaliseringsbegreppet har funnits under en längre tid men kom att förändras när datorn blev 

aktuell i samhället, digitalisering har sedan dess klassats som att ”digitalisera” någonting 

vilket till exempel innebär att en bok eller tidning görs tillgänglig på dator. Genom åren har 

digitaliseringsbegreppet ändrat betydelse ytterligare, då datorn har vuxit och blivit en central 

del av samhället brukar man benämna begreppet digitalisering som all form av datorisering. 

Men digitaliseringen kan beskrivas i betydligt fler aspekter. Internet kan ses som en av 

grundpelarna till att samhället började digitaliseras. Internet gjorde det bland annat möjligt 

med mobiler, kortläsare och ljudspelare. Från denna punkt och framåt har digitaliseringen 

blivit en självklar del av samhället och vi har utvecklat handdatorer och molntjänster för 

kommunikation och underhållning.11 Podcasten kan ses som en tjänst, utvecklad för 

kommunikation och underhållning, tack vare digitaliseringen. Podcast innebär till stor del en 

form av skapande och publicerande av radio, något som gjordes även innan podcasten fanns 

då vi sedan länge kunnat spela in ljud digitalt. Dock har det inte varit lättillgängligt för andra 

och spridningen av digitala ljud har därför varit svår.12 Tack vare digitaliseringen och den 

utveckling som skett inom området kan vi idag använda oss av podcasts i olika syften vart vi 

än befinner oss. 

3.2 Digitalisering	i	skolan	

Lars-Erik Nilsson och Stefan Pålsson lyfter att det som sker i skolan just nu lägger grunden 

för hur IKT, informations- och kommunikationsteknik, kommer att användas i skolan i 

framtiden. På grund av detta argumenterar de för att skolan står inför ett paradigmskifte. De 

lyfter även att det finns risker med sådana skiften då man inte förstår det nya fenomenet 

utifrån dess fulla kontext utan endast utifrån vad vi hittills vet idag. De förtydligar detta 

genom att visa på att man förr kallade bilar för ”hästlösa vagnar”, då det var så vi förstod 

bilen när den först uppfanns. Likt denna jämförelse går det även att tänka kring dagens 

																																																								
11 Cöster, Mathias & Westelius, Alf (2016), Digitalisering, s. 11-38. 
12 Richardson, Will (2006), Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms, s. 111 ff. 
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paradigmskifte och när vi kallar klassrummen för ”det virtuella klassrummet” finns det risk 

att missa viktiga delar av det nya sättet att tänka kring internet och skolan. Det är alltså viktigt 

att vara uppmärksam på förändringar för att inte fastna i kontraproduktiva beteenden. 

Ytterligare argumenterar Nilsson och Pålsson för att synsättet på kunskap avgör hur man kan 

använda de hjälpmedel som IKT erbjuder. De menar att det finns två olika synsätt på kunskap 

som kommer innebära olika utfall för hur IKT bemöts. Det första är den traditionella synen på 

kunskap vilket innebär att man har en objektiv syn på kunskap om verkligheten. Det vill säga 

att läraren är den aktiva i klassrummet som lär ut en objektiv kunskap till den passiva eleven. 

Det andra synsättet handlar om att se på kunskap som en konstruktion och som en aktiv 

process. Enligt detta synsätt måste eleven själv vara aktiv i sin kunskapsprocess och läraren 

ses som en handledare och samtalspartner.13 Beroende på vilken syn på kunskap man utgår 

ifrån kan IKT få olika betydelser och följaktligen även användandet av populärhistoriska 

podcast i undervisningen. 

3.3 Läroplan	

Skolverket beskriver arbetet med att digitalisera skolan som en viktig process där skolan kan 

bidra till digitaliseringens nytta. Skolverket motiverar arbetet med digitalisering utifrån barn 

och ungas användande av digital teknik och att det är av värde att instruera om dess effekter. 

De anger också att det är viktigt att lärarna har kompetens om digitala verktyg samt kan 

avgöra när de kan utveckla undervisningen.14 Riktlinjer för hur detta kan genomföras anges i 

Lgy11 där skolverket benämner att undervisningen bland annat ska ge eleverna kunskaper om 

digitalisering och hur det påverkar människan och samhället. Eleverna ska också få möjlighet 

att utveckla kritiska förhållningssätt till digitala hjälpmedel och digital teknik för att kunna se 

och förstå möjligheter och risker med användandet. Dessa delar ingår alla i läroplanens 

angivelser för digital kompetens.15 Vidare anger skolverket att läraren ska ges möjlighet att 

arbeta med digitala verktyg för att främja kunskapsutvecklingen hos eleverna.16 Detta kan ses 

som relativt nya formuleringar då digitalisering och kunskap om digital teknik inte benämns i 

läroplanen eller kursplanen för 1994 års frivilliga skolformer.17 Med de angivelser som 

beskrivs i 2011 års läroplan och de reviderade läroplanerna från bland annat 201718 samt 

																																																								
13 Nilsson, Lars-Erik & Pålsson, Stefan (1998), ”Digital kompetens: en utmaning för dagens skola och ett krav 
för morgondagens samhälle”, i Human IT, tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv, nr 4. 
14 Skolverket (2019), Så arbetar vi med skolväsendets digitalisering, s. 1, 
https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/sa-arbetar-vi-med-skolvasendets-digitalisering. 
15 Skolverket (2011a), Läroplan för gymnasieskolan, s. 3. 
16 Skolverket (2011a), s. 7. 
17 Skolverket (1994), 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, LPF94, s. 1-18. 
18 Thoresson (2018), s. 21 f. 
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utvecklingen som skett kring digitaliseringen kan podcasten ses som ett digitalt och medialt 

hjälpmedel som bör kunna främja utbildningen och elevers kunskapsutvecklande. Då 

digitaliseringen vuxit och kommit att påverka samhället allt mer, både i ungdomars fritid men 

även i skolan, är det av intresse att studera digitala och mediala instrument som kan ligga till 

grund för lärare och elever. Därav intresset att studera populärhistoriska podcasts som 

läromedel utifrån främjandet av ett historiemedvetande. 

4. Tidigare	forskning	
Nedan presenteras den forskning som ligger till grund för studien. Vid sökandet efter 

forskning syntes en avsaknad av svenska studier kring podcastens roll i klassrummet och 

urvalet har därför landat på till stora delar internationell forskning. Följaktligen kan studien 

bidra med ny kunskap om podcastens roll i den svenska gymnasieskolan. 

4.1 Studiet	av	podcast	

Professor Simon B. Heilesen genomförde en litteraturstudie där han granskade och 

sammanställde vetenskapliga forskningsstudier om erfarenheten av podcastanvändning i 

universitetsundervisning. De studerade forskningarna publicerades mellan 2004-2009. En 

viktig aspekt som tas med är att Heilesen inte påstår att de urval av publikationer som 

undersökts representerar hela forskningen men att det trots det kan påvisa kunskap om 

podcast och dess effekter på lärandet.19 Heilesen redogör vidare för tre kategorier inom 

podcasts, administrativa podcast som berör generell information och guider inom skolan, 

special lectures, alltså gästföreläsningar samt classroom podcasts som handlar om allt som 

berör undervisning utifrån läroplan. Heilesen utgår endast från den tredje kategorin, alltså 

podcasts som på något sätt kan ersätta undervisningen eller bidrar med material till 

undervisningen utifrån läroplanen.20 

 

Heilesen redogör för vikten av att forska kring podcast då ljud och videoformat från internet 

har fått en ökad plats och positiv syn inom framförallt högre utbildningar. Vidare menar 

Heilesen att det är viktigt att göra liknande studier då dagens resultat nästan enbart är positiva 

till användningen av podcast. Problematiken är att det finns en hög entusiasm kring podcast i 

undervisningen men att man ännu inte vet vad som bör vara syftet eller den akademiska 

tanken bakom dess introducerande i undervisningen. Resultatet visar att många av studenterna 
																																																								
19 Heilesen, B, Simon (2010), “What is the efficancy of podcasting”, i Computers & education, nr 3 2010, s. 
1063 f. 
20 Heilesen (2010), s. 1063 f. 
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är positiva till att använda podcast i undervisningen och kan med goda resultat användas för 

de som inte har språket som modersmål. Vidare presenteras ett av de mer radikala resultaten, 

att ersätta all undervisning med podcast för att kunna ägna mer tid åt diskussion, reflektion 

och praktiskt görande under lektionerna. Podcasterna blir sålunda förmedlare av fakta, teorier 

och olika begrepp.21 Slutsatsen blir att podcasten är användbar för att stärka motivationen och 

möjligheten att lyssna på materialet flera gånger ökar förståelsen. Det visar också att 

studenterna visar intresse för att integrera podcast samt att det tekniskt utvecklar studierna. En 

kritik som kan riktas mot denna forskning är att det fattas perspektiv och resultat över lång tid 

och de långsiktiga konsekvenserna av podcast i undervisningen kan därför inte presenteras.22 

 

Studien som presenterats är användbar i forskningen då den ger en klar bild av hur den tidiga 

forskningen kring podcast i undervisningen ser ut och vilka resultat som framkommer. Detta 

kan användas för att jämföra resultatet från de två studierna samt dess likheter/olikheter och 

mönster. Dock är det viktigt att ha i åtanke att Heilesens forskning är riktad till akademiska 

studier på universitetsnivå vilket skapar ytterligare ett intresse av att studera 

podcastanvändningen på gymnasial nivå då det kan leda till nya resultat och lärdomar inom 

området. Resultaten som Heilesen presenterar ligger i linje med en forskningsrapport utförd 

av Svenska myndigheten för skolutveckling. De tog år 2007 fram en rapport i syfte att stärka 

arbetet med digitala läromedel i skolan. I rapporten framgår det att digitala läromedel kan öka 

elevens motivation och det är även något som aktivt framställs som användbart i dagens 

läroplaner och kursplaner.23 Således kan Heilesens forskningsresultat stärkas utifrån rapporten 

om användandet av digitala läromedel och resultaten bör därför gå att applicera i den svenska 

skolkontexten. 

4.2 Kunskaper	på	internet	i	en	kunskapsbaserad	läroplan	

Som bakgrunden om digitalisering anger har internet fått en stärkt roll i samhället och skolan, 

något som professorn Elizabeth H McEneaney stärker. McEneaney menar att internet har 

kommit att spela en viktig roll inom skolan då internet bland annat kan bidra till teoretisk 

kunskap och utvecklandet av begreppskunskaper. Detta menar McEneaney som i sin studie 

beskriver och kritiserar Michael Youngs tankar om internet utifrån den kunskapsbaserade 

läroplanen. McEneaney beskriver Youngs resultat som visar att teoretiska begrepp och 

teoretisk kunskap enbart kan förmedlas av experter inom olika områden. I detta fall 
																																																								
21 Heilesen (2010), s. 1066. 
22 Heilesen (2010), s. 1066. 
23 Myndigheten för skolutveckling (2007), Digitala lärresurser: möjligheter och utmaningar för skolan, s. 23 ff. 
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ämnesexperter (lärare) och att det är i mötet mellan denna expert och eleven, i den aktiva 

skolan, som kunskap skapas och att internet därför inte har någon plats i den 

kunskapsproducerande skolan.24 McEneaney ifrågasätter detta resultat och menar att internet 

kan fungera som ett komplement och resurs till den kunskap vi vill att eleverna ska ta till 

sig.25 Målet med McEneaneys artikel är att studera och utmana internets roll utifrån Youngs 

syn på en kunskapsbaserad läroplan. 

 

McEneaneys viktigaste bidrag är hennes kritik mot Youngs uteslutande av internetanvändning 

i undervisningen. Young menar att internet inte har någon plats i undervisningen, något 

McEneaney ställer sig emot. McEneaney menar istället att internet har breda möjligheter samt 

att skolan, undervisningen och kursplanerna måste fortsätta att anpassa sig. Internet kan också 

bidra till en ökad tillgänglighet. Young menar att man måste skilja på vardagliga begrepp och 

kunskapsbegrepp samt var dessa begrepp är tillgängliga. Young ställer här hemmet mot 

skolan och menar att skolan är den centrala punkten. McEneaney kritiserar detta och menar 

att med internet och det ökande användandet skapar det nya möjligheter till begreppskunskap 

och var eleverna kan internaliseras med begrepp. Med allt större tillgänglighet till internet och 

de former av bärbara datorer vi har i mobiler och surfplattor kan vi lättare komma i kontakt 

med kunskap både i skolan och i hemmet. Sålunda borde kunskapen som finns på internet inte 

enbart få påverka kursplanen och undervisningen, internet bör också ses som ett forum för 

erfarenheter. Erfarenheter som är varierande, som kan bidra till olika perspektiv på samhället 

och som elever kan ta del av i skolan liksom i hemmet. Samtidigt som internet kan bidra till 

ökad kunskap och erfarenheter finns kritik om att internetanvändningen inte blir jämlik då det 

finns digitala och ekonomiska klyftor som gör att internet inte är tillgängligt för alla.26 

 

Diskussionen kring de positiva effekterna av internetanvändning går att koppla till 

användandet av podcast i undervisningen. Forskarna Rob Van Zanten, Simon Somogyi och 

Gina Curro gjorde 2012 en studie om podcast-användning i undervisningen på 

universitetsnivå. Studien gjordes för att användningen av podcast i undervisningen drastiskt 

ökat samtidigt som det blivit mer ifrågasatt och man ville därför studera för– och nackdelar. 

Studien genomfördes med en kvalitativ samt kvantitativt metod genom att 

universitetsstudenter fick ta del av långa samt korta podcast-avsnitt. De långa avsnitten var 
																																																								
24 McEneaney, H, Elizabeth (2015), “Finding knowledge on the internet: Implications for the knowledge-driven 
curriculum”, i Journal of Curriculum Studies, 47:6 2015, s. 802 f. 
25 McEneaney (2015), s. 802.	
26 McEneaney (2015), s. 805 ff. 
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föreläsningar som ersatte de ursprungliga föreläsningarna medan de korta avsnitten på 3-5 

minuter bestod av sammanfattningar innehållande tips till framtida examinationsuppgifter. 

Förutom detta fick studenterna svara på en enkät om användandet av podcast.27 

 

Podcasterna som studenterna fick tillgång till kunde nås via deras skolportal vilket 

möjliggjorde att eleverna hade tillgång till dem i skolan liksom hemmet. Detta menar 

McEneaney är en av fördelarna med användning av internet och som följaktligen skulle bli en 

positiv effekt av användandet av podcast. Resultatet från Zanten et al. visar att podcasten 

kunde ha stor betydelse för elevernas inlärningsprocess och att både de längre podcasterna 

som ersatte den ursprungliga undervisningen och de sammanfattande podcasterna var av 

värde. De olika former av podcaster som studerats visar sig vara användbara på olika sätt och 

i olika pedagogiska syften då de båda kan bidra till personliga inlärningsstrategier.28 Utifrån 

den studie som genomförts av Zanten et al. samt den kritik som McEneaney riktat mot 

Youngs perspektiv på internetanvändning kan vi se att internet i form av podcast kan få stora 

möjligheter i undervisningen. De två undersökningar som redogjorts för kan därför användas 

för att stärka teorin om att podcasts i den gymnasiala historieundervisningen kan vara av 

relevans och bidra till goda kunskaper. Resultatet från studierna kan också användas för att 

jämföra skillnader och likheter i det resultat som studien kommer fram till. En skillnad mellan 

Zanten et al. studie kring podcast-användning är att de studerade podcasterna är utformade för 

undervisningssyfte vilket skiljer sig från denna studie. Intresset ligger här i att studera 

populärhistoriska podcast som inte är inspelade i syfte att användas i undervisningen men 

trots det se om de kan användas som läromedel samt tillföra ny kunskap till området. Studien 

kan på så sätt inte enbart få kunskap om podcastens användande utan kan också diskutera 

skillnader mellan podcast inspelade i undervisningssyfte och populärhistoriska podcast som 

läromedel. 

 

I McEneaneys diskussioner kring internet och dess potentiella roll inom skolan kan vi se en 

koppling till intresset av att studera podcast i den svenska gymnasieskolan. Då det bland annat 

diskuteras kring fördelar med internet och dess tillgänglighet utanför skolan. Då podcast är 

tillgängligt för alla som har tillgång till internet innebär det att eleverna kan lyssna på dem när 

de vill och var de vill vilket bör kunna skapa goda möjligheter till en ökad 

																																																								
27 Zanten, Van Rob, Somogyi, Simon & Curro, Gina (2012), “Purpose and preference in educational 
podcasting”, i British journal of educational technology, nr 1, 2012, s. 130 ff.	
28 Zanten, Somogyi & Curro (2012), s. 133-137. 
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kunskapsutveckling. Att studera podcasters innehåll och dess användbarhet är därför av stort 

intresse där McEneaneys forskning om internet kan visa på fördelar kring podcasten som 

läromedel utifrån att dess arena är internet. Således kan McEneaneys forskning bidra till att 

diskutera resultatet från studien utifrån tillgänglighet och användbarhet. 

4.3 Digitala	lärresurser	och	historiemedvetande	

Fil. Dr. Lena Olsson fick i uppdrag av Skolverket att studera och klargöra om digitala 

lärresurser anknyter till skolans syfte och mål och gjorde därför ett antal nedslag i 

webbaserade digitala lärresurser skapade för undervisning.29 Resultatet som framkommer är 

av intresse för den kommande studien då det i flera fall syns att de digitala lärresurserna står 

långt ifrån skolans mål och att läroböcker fortfarande dominerar undervisningen trots att de 

inte granskas utifrån skolans styrdokument. Resultatet visar att det finns bra digitala 

lärresurser men de är alldeles för varierande i kvalité samt de som är av god kvalité är för få.30 

Trots att läroplanen och skolverket anger att IKT och digitalisering ska vara en central del av 

dagens undervisning och skolgång syns en avsaknad av kvalitetssäkra digitala lärresurser. 

Således syns ytterligare vikt av att studera om podcasten kan fungera som digital lärresurs för 

att utveckla historiemedvetande. 

 

Ytterligare forskning kring digitala lärresurser har genomförts. Cathrin Backman Löfgren 

hänvisar bland annat till en pilotstudie där man studerade hur elever använde sig av digitala 

lärresurser, i detta fall datorn, samt hur de kunde presentera resultat utifrån om de utvecklat 

historiemedvetenhet. Resultatet visade att digitala lärresurser kan bidra till en ökad 

historiemedvetenhet då elever kan dra nytta av att utbildningen ligger nära deras egen 

livsvärld. Alltså att undervisningen använder hjälpmedel och processer som eleven kan känna 

igen sig i och som är en del av deras vardag. Bernard Eric Jensen lyfter fram detta och menar 

att undervisningen måste vara relevant och ligga nära eleverna för att de ska utvecklas och 

skapa ett historiemedvetande. Då digitaliseringen och digitala resurser ökat och ligger allt 

närmre elevens livsvärld innebär det att digitala lärresurser och podcaster bör kunna användas 

i skolan för att öka historiemedvetandet. Resultatet visar också att källkritiken är den del som 

eleverna har svårast med vid användandet av digitala lärresurser.31 

 
																																																								
29 Olsson, Lena (2009), Digitala lärresurser i en målstyrd skola, s. 1-9. 
30 Olsson (2009), s. 23 ff. 
31 Löfgren, Backman, Cathrin (2010), ”Det förflutna i framtiden”, i Eliasson Per, Karlsson, Klas-Göran, 
Rosengren, Henrik & Tornbjer, Charlotte (red.), Historia på väg mot framtiden: historiedidaktiska perspektiv på 
skola och samhälle, s. 55-66. 
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I dessa två studier ser vi olika resultat av var de digitala lärresurserna placeras i förhållande 

till undervisningen. Således är det av intresse att se var podcasten som digital lärresurs kan 

hamna i diskussionen om undervisningen och hur de kan främja historiemedvetande. 

5. Teori	
Studien utgår från två teoretiska ramverk, Mouffe och Laclaus diskursteori som ligger till 

grund för att kunna genomföra en diskursanalys och studera det språkliga innehållet samt 

Rüsens teori om historiemedvetande. Historiemedvetande kommer användas som ett 

perspektiv utifrån vilket innehållet analyseras för att se om och i sådant fall hur innehållet 

berör historiemedvetande. 

5.1 Diskursteori	

För att förstå vad som händer i klassrummet och hur elever tar till sig kunskap måste vi förstå 

språket och dess roll kring hur vi skapar oss själva, verkligheten och kunskap.32 Det räcker 

alltså inte med att vi endast förstår den praktiska undervisningen. Diskursteorin växte fram ur 

den språkliga vändningen och syftar till att få en förståelse för språket och se det som en 

social konstruktion, där dessa sociala konstruktioner går att analysera.33 Det handlar alltså om 

att studera hur språket förmedlas, vad i språket som förmedlas och hur man kan tolka det 

utifrån den kontext det placeras i.34 Diskursteorin som ligger till grund för studien är 

konstruerad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe och beskrivs av Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips. De har skapat teorin genom att dekonstruera och föra samman 

andra teorier, framförallt den marxistiska och strukturalistiska med syfte att blottlägga deras 

ideologiska innehåll.35 Mouffe och Laclau menar i sin teori att språkbruket är en social 

process där man i det ”löpande” språkbruket sätter tecken i olika relationer till varandra och 

då ger dem nya betydelser. Den generella idén i diskursteorier är därför att sociala fenomen 

aldrig är fasta. Dock strävar Laclau och Mouffes diskursteori efter att i den sociala processen 

få olika teckens betydelser att framstå som fasta. Diskursteorin kämpar således efter att 

fastställa tecknens betydelse och att de ska bli så etablerade att de ses som naturliga.36 

 

																																																								
32 Bolander, Eva & Fejes, Andreas (2015), ”Diskursanalys”, i Bolander, Eva och Fejes, Andreas (red.), Handbok 
i kvalitativ analys, s. 91. 
33 Svensson, Peter (2019), Diskursanalys, s. 27 f. 
34 Börjesson, Mats (2003), Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok, s. 21. 
35 Jørgensen & Phillips (2000), s. 32 f. 
36 Jørgensen & Phillips (2000), s. 32 ff. 
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Ytterligare beskriver Laclau och Mouffe begrepp som är centrala för studien. Begreppen är 

bland annat diskurs, moment och nodalpunkt. Då skaparna av podcasten konstruerar en 

diskurs om franska revolutionen går den att analyseras utifrån moment och nodalpunkter. 

Momenten kan beskrivas som de olika delarna i språket som knyter ihop förståelsen av den 

franska revolutionen, alltså hur språket uttrycks samt begrepp och ord som används för att 

konstruera diskursen. Det sista begreppet är nodalpunkt, där begrepp som folket, nationen och 

aktörer kan ses som studiens nodalpunkter. Detta då nodalpunkten beskrivs som tecken som 

ordnar andra tecken och ger dem sin betydelse i relation till diskursen. Genom att med 

diskursteorin studera vilka nodalpunkter och moment som berörs går det att studera diskursen 

och den språkanvändning som framkommer i podcastens innehåll samt skillnader och likheter 

mellan podcasterna. 

 

Mouffe och Laclau menar också att en diskurs alltid står i förhållande till vad den utesluter, 

något de kallar för diskursivt fält.37 Detta innebär att vid studerandet av podcasternas innehåll 

kan diskursanalytikern inte enbart förstå det som sägs utan också det som inte sägs vilket kan 

vara en kritik mot diskursteorin. Kritiken mot detta är att man i diskursteorin inte vet om det 

diskursiva fältet är ett oändligt hav eller om det har en tydlig struktur som skiljer sig från 

andra diskurser. Med andra ord innebär det att begrepp som till exempel världskrig inte ingår i 

diskursen om franska revolutionen men det förhindrar inte att element från till exempel andra 

världskriget, vid en specifik tidpunkt, kan ingå i diskursen. Således blir gränsdragningen för 

vad som ingår i diskursen som studeras svår att se. 

 

Diskursteorier appliceras oftast på texter men de kan även appliceras på inspelat material. 

Mikael Quennerstedt menar att en diskursteori och en diskursmetod går att använda på allt 

material som skapar mening, vilket i detta fall kan appliceras på text och film likväl som 

podcast.38 Användandet av diskursteorin som Laclau och Mouffe redogör för är relevant då 

det synliggör vilket språk som är återkommande och avvikande samt hur diskursen skapas. 

5.2 Historiemedvetande	

Tillsammans med diskursteorin kommer historiemedvetande användas som analysverktyg för 

att kunna kategorisera innehållet i podcasten. Genom att studera innehållet med hjälp av 

diskursteorin och teorin om historiemedvetande kan främjandet av historiemedvetande 
																																																								
37 Jørgensen & Phillips (2000), s. 33 f. 
38 Quennerstedt, Mikael (2008), ”Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter - en analys av 
meningsskapandets institutionella innehåll och villkor”, i Utbildning och demokrati nr 3 2008, s. 91 f. 
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analyseras. Begreppet historiemedvetande har stort inflytande på historiedidaktiken, då 

kursplanen bland annat anger att ”[u]ndervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna 

breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, 

förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används”.39 Även Vanja 

Lozic anger att historiemedvetande är en central aspekt av undervisningen. Lozic 

argumenterar för att begreppet är starkt förankrat i kursplanen för historia vars uppgift är att 

bereda och utveckla elevers historiemedvetande.40 Begreppet historiemedvetande är också ett 

begrepp som vuxit starkt i den nordiska historiedidaktiken.41 Historiemedvetande kan därför 

motiveras ha en stor inverkan på historieundervisningen och kommer användas som 

perspektiv på innehållet i podcasterna. 

 

Begreppet historiemedvetande är väl beforskat och har således många tolkningar. En av 

tolkningarna kan beskrivas som att ”[h]istoriemedvetande innefattar sammanhang mellan 

tolkning av det förflutna, förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden”.42 Med andra ord 

innebär det att man måste tolka och förstå relationen mellan dåtid, nutid och framtid. Den 

tolkning av teorin som studien utgår ifrån är Rüsens fyra tolkningar som Lozic redogör för. 

De fyra tolkningarna är: traditionalistisk, exemplarisk, kritisk och genetisk. Alla tolkningarna 

kan ses som idealtyper av historiemedvetandet där alla hör ihop men också kan beskrivas var 

för sig. Den traditionella tolkningen syftar till individens orientering i livet samt hur individen 

förstår sig själv som individ i en grupp. Individen får här kunskap om grupper, samhällen och 

tidsperioder vari hen kan förstå sig själv och sin tid. Detta kan bland annat uppnås genom att 

skapa förståelser mellan då och nu. Denna tolkning av historiemedvetenhet bidrar till att 

individen lär sig förstå vilka ”vi” är idag och vilka ”dem” var förr. Den andra tolkningen, den 

exemplariska, syftar till de generella slutsatser individen drar om historien utifrån enskilda 

fall och erfarenheter. Till exempel vilka slutsatser som går att dra från den lilla historien till 

den stora. Den tredje tolkningen innebär att individen kan förhålla sig kritisk till den stora 

historiska berättelsen samt att de kan dekonstruera historien och utmana den universalistiska 

historien, tolkningen kallas för den kritiska tolkningen. Sista tolkningen är den genetiska och 

innebär att individer förstår att det kan finnas olika tolkningar av historien samt att det går att 

problematisera dess förändringar och kontinuiteter. Det vill säga att man är medveten om att 

																																																								
39 Skolverket (2011b), s. 1 f. 
40 Lozic (2018), s. 16. 
41 Karlsson, Klas-Göran (2009), ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, 
Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, s. 47 f. 
42 Lozic (2018), s. 16.	
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det inte finns en enda historia att berätta.43 Tolkningarna kan ses som steg eller delmål för 

elevens utvecklande av historiemedvetande och kommer att utgöra de kategorier som används 

för att analysera podcasterna och för att besvara frågeställningarna. Att använda 

historiemedvetande som teori möjliggör för studien att undersöka hur podcasternas form och 

innehåll kan främja och ge upphov till historiemedvetande. Valet av att utgå från Rüsens 

tolkning av historiemedvetande grundar sig i att de fyra tolkningarna som görs är av god 

karaktär samt de är relevanta för att studera hur innehållet i podcasterna främjar 

historiemedvetande. Användandet av Rüsens tolkning innebär att andra tolkningar från bland 

annat Bernard Eric Jensen har valts bort då de inte bedöms kunna appliceras på studien i lika 

hög grad. 

 

Att använda historiemedvetande som perspektiv kan följas av en del kritik. Trots att 

historiemedvetande, som tidigare nämnt, har inflytande över historiedidaktiken är det sällan 

använt inom historievetenskapen. Anledningen till detta är då det kan vara svårt att diskutera 

och analysera perspektiv som sträcker sig över tid (dåtid, nutid och framtid). Rüsens 

tolkningar av historiemedvetande berör dock inte enbart perspektiv av dåtid, nutid och framtid 

vilket ger en bredare försålse.44 Ytterligare kritik mot historiemedvetande som teori är att det 

inte anses vara tillräckligt utvecklat för att kunna bidra till undervisningen.45 Resultatet från 

studien kan således bli svårt att applicera i praktiken. Dock är det möjligt att studera hur 

historiemedvetande främjas i olika material vilket är det studien syftar till att göra. 

6. Metod	

Studien fokuserar på att studera innehållet i två populärhistoriska podcast och kommer ta 

inspiration från en kvalitativ diskursanalys. Vid användandet av en diskursanalys är det 

språket som står i centrum och målet är att analysera innehållet som framställs i podcasterna 

vilket också är syftet med studien.46 Således kommer språket utifrån de moment och 

nodalpunkter som kan relateras till diskursen om franska revolutionen att studeras. Vidare 

kommer de studerade innehållet att kategoriseras in i Rüsens tolkning av historiemedvetande. 

För att kunna klargöra vad som framställs i podcasterna och hur språket används kommer 

innehållet i podcasterna studeras genom avlyssnande, där anteckningar kring innehållet förs 
																																																								
43 Lozic (2018), s. 17 ff. 
44 Karlsson, Klas-Göran (2014), ”Historia, historiedidaktik och historiekultur: teori och perspektiv”, i Karlsson, 
Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, s. 57 ff. 
45	Lozic (2018), s. 18.	
46 Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015), Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod, s. 159 
f. 
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och sedan kategoriseras in i fyra kategorier. Studien kommer alltså lyssna efter nodalpunkter 

likt folket, för att höra vilka moment som beskriver nodalpunkten samt se om beskrivningen 

går att koppla till Rüsens historiemedvetande och således om historiemedvetande främjas. 

 

Då syftet med studien är att se hur podcasterna kan användas i undervisningen som digitalt 

läromedel utifrån hur historiemedvetande kommer till uttryck, kommer Rüsens fyra 

tolkningar kring historiemedvetande att användas som analyskategorier. Rüsens tolkningar av 

historiemedvetande är relevanta för studien då de på ett konkret sätt beskriver hur 

historiemedvetande kan ta sig uttryck och alltså hur det på olika sätt kan ta sig uttryck i 

podcasterna. Då de fyra tolkningarna av historiemedvetande berör olika delar kan 

historiemedvetande främjas på olika sätt. De fyra kategorierna som podcasternas innehåll 

kommer kategoriseras in i är: 

 

A. Traditionellt historiemedvetande. 

B. Genetiskt historiemedvetande. 

C. Exemplariskt historiemedvetande. 

D. Kritiskt historiemedvetande. 

 

Metoden för studien är alltså att lyssna på innehållet i podcasterna, föra anteckningar och med 

hjälp av diskursanalysen och diskursteorin plocka ut de nodalpunkter och moment som 

beskriver diskursen om franska revolutionen. Vidare ska de nodalpunkter och moment som 

beskriver diskursen om franska revolutionen analyseras utifrån Rüsens historiemedvetande 

för att se om de kan placeras in i någon av kategorierna och såldes om podcasten främjar 

historiemedvetande. Med hjälp av denna metod är det möjligt att studera hur språket i 

podcasterna på olika sätt berör diskursen franska revolutionen, koppla innehållet till Rüsens 

historiemedvetande och således studera hur relevant innehållet är för att främja 

historiemedvetande. Genom att studera varje podcasts innehåll, dess skillnader och likheter 

samt dess möjlighet till skapande av historiemedvetande kan studien bidra till att besvara 

syftet och frågeställningarna. Innehållet i podcasterna kommer att presenteras i 

undersökningsdelen där det reflekteras och diskuteras utifrån teorin om historiemedvetande, 

diskursteorin och den tidigare forskningen. 
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6.1 Källmaterial	

Källmaterialet som används i studien består av podcasterna P3 historia och Historiepodden. 

P3 historia är gjord av Cecilia Düringer som är historielärare på gymnasiet. Podcasten berör 

de aktörer som de anser varit med och skapat historien. P3 historia riktar sig inte till någon 

speciell lyssnare utan sträcker sig till alla som är historieintresserade. Det första avsnittet 

publicerades den 26 mars 2017 och vid urvalet hade det publicerats 46 avsnitt.47 

Historiepodden är skapad av Daniel Hermansson och Robin Olovsson som båda är 

historielärare. Även denna podcast riktar sig till alla lyssnare då de beskriver den som en 

blandning mellan underhållning och folkbildning. Första avsnittet av Historiepodden 

publicerades den 22 mars 2014 och vid urvalet hade det släppts 250 avsnitt.48 

6.1.1 Urval	och	avgränsningar	

Urvalet till studien är gjort utifrån vilket källmaterial som bäst kan bidra till att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Detta beskriver John Tosh som en central och ofta 

problematisk del inom historisk forskning då historikern sällan närmar sig källan helt 

oberoende av vad hen söker.49 Det är dock inte syftet med studien då målet är att studera 

innehållet i podcastsen utifrån dess möjlighet att främja historiemedvetande vilket också styrt 

urvalet. Det första urvalet som gjordes var att välja vilka podcast som skulle användas till 

studien. Urvalet blev P3 historia och Historiepodden då de båda är gjorda av gymnasielärare 

vilket kan bidra till att besvara frågeställningarna då innehållet bör ligga nära det som 

eftersträvas i skolan. Således har podcasts som historia.nu och bildningspodden valts bort. 

 

Förutom detta urval gjordes även avgränsningar till vilka avsnitt som skulle studeras. Det var 

centralt då podcasterna tillsammans har gjort ca 300 avsnitt vilket är ett för stort källmaterial 

att arbeta med. Således gjordes avgränsningen till fyra avsnitt, två per podcast där fokus har 

legat på avsnitt om franska revolutionen. Detta då ämnet historia anger att man bland annat 

ska beröra olika tidsepoker, fredsförändringar och globala förändringar där den franska 

revolutionen kan ses som ett centralt tema.50 Franska revolutionen var också ett område som 

båda podcasterna på olika sätt gjort avsnitt om och det bör sålunda kunna bidra till att besvara 

frågeställningen om likheter och skillnader. Avsnitten som valts inom franska revolutionen 

berör ämnet på olika sätt. I Historiepodden är det två avsnitt som handlar om den franska 

																																																								
47 Sveriges radio (2019), P3 historia, https://sverigesradio.se/p3historia. 
48 Podcast.nu (2019), Historiepodden, https://podcasts.nu/poddar/historiepodden.	
49 Tosh, John (2011), Historisk teori och metod, s. 193 f. 
50 Skolverket (2011b), s. 8. 
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revolutionen medan P3 historia som fokuserar på aktörer har gjort två avsnitt om Marie 

Antoinette. Trots att avsnitten är olika berör de den franska revolutionen och de blir således 

intressant att jämföra. Avsnitten från P3 historia är 21 och 36 minuter långa medan 

Historiepoddens avsnitt är 87 och 78 minuter långa. Studien har sålunda studerat 222 minuter 

podcast vilket motsvarar 3 timmar och 42 minuter. Avsnitten om Marie Antoinette är 

strukturerade på olika sätt, ett av avsnitten är gjort på ”lätt svenska” medan det andra avsnittet 

är gjort likt de övriga avsnitten i podcasten. Detta kan bli intressant i aspekten av användandet 

av podcast för de som har svårare att förstå språket likt Heilesen argumenterar för.51 För att 

tydliggöra vilket av avsnitten om Marie Antoinette som redogörs för kommer ”lätt svenska” 

skrivas i anknytning till det avsnitt som är gjort på lätt svenska. 

7. Undersökning	&	analys	
I följande del kommer resultatet att presenteras. Innehållet diskuteras utifrån diskursteorin och 

teorin om historiemedvetande samt podcasternas likheter och olikheter. Resultatet struktureras 

utifrån varje enskild podcast följt av en jämförande del för att på bästa sätt besvara studiens 

syfte och frågeställningar samt undvika upprepning. Resultatet presenteras utifrån specifika 

exempel från avsnitten. 

7.1 P3	Historia	

I podcasten P3 historia och de två avsnitt som studerats om Marie Antoinette kan vi se hur 

innehållet kan främja ett historiemedvetande. Först är det dock av relevans att beskriva hur 

podcasten är uppbyggd och hur innehållet i avsnitten framställs. Avsnitten om Marie 

Antoinette är uppbyggda på ett enkelt sätt där innehållet presenteras likt en berättelse och 

ljudeffekter har lagts till för att förstärka innehållet. När något utanför huvudberättelsen ska 

presenteras byter de berättare och det framgår tydligt att fokus då ligger på att beskriva det 

följande begreppet, teorin eller aktören. Språket i de två avsnitten är enkelt och till stora delar 

förklaras svåra begrepp. Det sker till exempel i minut 4 i avsnittet om Marie Antoinette på 

”lätt svenska” där berättaren benämner Versaille och tydligt förklarar vad Versaille är, bland 

annat benämns att kungaparet och adeln bodde där samt spegelsalen som innehöll en mängd 

konstverk.52 Rösten som presenterar innehållet är lugn och det som tas upp presenteras i en 

																																																								
51 Heilesen (2010), s. 1066. 
52 P3 historia (26/12 2017), P3 historia på lätt svenska – Marie Antoinette [Audio Podcast], hämtad 2019-04-17 
från https://sverigesradio.se/p3historia. 
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kronologisk ordningsföljd.53 I de två avsnitten om Marie Antoinette går det således att tolka 

diskursen som enkel där nodalpunkterna och momenten kring franska revolutionen beskrivs 

på ett enkelt sätt. Detta syns bland annat i hur avsnitten tar upp aktören Marie Antoinette (som 

kan ses som en nodalpunkt) och hur hon genom olika moment, till exempel att hon spenderar 

och skänker pengar, beskrivs på ett enkelt sätt. Genom liknande beskrivningar går det även att 

tolka podcastens diskurs om franska revolutionen. Diskursen och den språkliga användningen 

kan följaktligen beskrivas som enkel och lättförståelig då man beskriver nodalpunker likt 

aktören Marie Antoinette och moment om hennes liv på ett enkelt sätt. Således bör podcasten 

också kunna främja ett historiemedvetande. 

 

Avsnitten i P3 historia har vissa likheter i sitt innehåll och i sin språkliga diskurs men det 

finns också skillnader. Det ena av de två analyserade avsnitten är som tidigare nämnt gjort på 

”lätt svenska” vilket innebär att innehållet presenteras på ett enklare sätt då vissa 

förtydliganden redogörs för, detta i jämförelse med det avsnitt som inte är gjort på ”lätt 

svenska”. Ett exempel på detta är hur avsnitten beskriver vart Marie Antoinette kom ifrån. I 

minut 02:53 i avsnittet på ”lätt svenska” redogör de för att hon kom från landet Österrike och 

förtydligar då att Österrike är ett land54, vilket de inte gör i det andra avsnittet. Här framställs 

ett av de sätt där språket förtydligas och förenklas i avsnittet på ”lätt svenska” då man 

använder moment kopplade till nodalpunkten (Marie Antoinette) som förenklar förståelsen. 

Vid dessa beskrivningar av aktören och nodalpunkten Marie Antoinette går det att 

argumentera för att det exemplariska historiemedvetande främjas, då man berör den lilla 

historien utifrån den stora. Det går vidare att argumentera för att avsnittets diskurs på ”lätt 

svenska” ger större möjlighet till att främja ett historiemedvetande då det ges enklare 

förklaringar. Således kan vi se likheter och skillnader kring den språkliga diskursen i de olika 

avsnitten. Här syns exempel på hur diskursteorin bidrar till att studera det som sägs likväl det 

som inte sägs samt hur diskurserna kan skilja sig åt, således syns en kamp kring hur diskursen 

fixeras eller inte. 

 

I avsnittet om Marie Antoinette på ”lätt svenska” framställs människornas syn på Frankrike 

och hur revolutionen genomfördes. I avsnittet beskrivs innehåll som kan beskrivas som en 

nodalpunkt, folket, med hjälp av moment om dess syn på och genomförande av revolutionen. 

																																																								
53 P3 historia på lätt svenska – Marie Antoinette & P3 historia (09/3 2017), Marie Antoinette – älskad, hatad och 
halshuggen [Audio Podcast], hämtad 2019-04-17 från https://sverigesradio.se/p3historia. 
54 P3 historia på lätt svenska - Marie Antoinette. 
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Det är i minut 08-09:32 som avsnittet beskriver hur en revolution går till och varför folket 

gjorde revolution i Frankrike. Revolutionen beskrivs som en våldshandling vilket var enda 

lösningen då kungen vägrade lämna ifrån sig makten och det inte fanns någon chans till 

omröstning. Vid beskrivningen framställs även kungens höga avgifter och deltagandet i det 

amerikanska inbördeskriget som orsaker till revolutionen. Genom att avsnittet berör 

beskrivningar om folket kan det ses som en nodalpunkt som beskriver revolutionen och ger 

lyssnaren en förståelse för diskursen, alltså hur den franska revolutionen gick till. Utifrån att 

beröra nodalpunkten om folket kan en argumentation göras om att innehållet kan främja 

utvecklandet av ett historiemedvetande. Genom att redogöra för folket, kungen och olika 

orsaker till att franska revolutionen bröt ut kan podcastens innehåll anses främja ett 

historiemedvetande. Detta då innehållet kan kopplas till kategori C, Rüsens exemplariska 

historiemedvetande, då lyssnaren ges möjlighet att dra generella slutsatser från den lilla till 

den stora historien. Likaså kan innehållet främja utvecklandet av kategori A, då förståelsen av 

den tidens samhälle med koppling till dagens samhälle kan tolkas som det traditionalistiska 

historiemedvetandet. Således redogör podcasten för nodalpunkter som på ett enkelt sätt 

beskriver diskursen samt främjar historiemedvetande. 

 

I podcasten P3 historia och avsnittet om Marie Antoinette på ”lätt svenska” beskrivs 

samhället som Marie Antoinette levde i. Detta görs i inledningen av avsnittet genom att bland 

annat benämna att det var en mörk tid då det inte fanns någon elektricitet, det fanns inte heller 

teknologi som bilar eller flygplan.55 Genom dessa beskrivningar ser vi hur en nodalpunkt i 

form av samhället under den franska revolutionen redogörs för och innehållet kan tolkas 

utifrån kategori A. Det vill säga att när nodalpunkten samhället redogörs för ges lyssnare 

möjlighet att främja det traditionella historiemedvetandet då möjligheten till att förstå sig själv 

utifrån dåtiden ges. Ytterligare exempel på hur innehållet i P3 historia kan tolkas utifrån 

kategori A är när de i minut 1 i avsnittet om Marie Antoinette på ”lätt svenska” pratar om hur 

monarki och demokrati skiljer sig åt. De beskriver monarki likt: 

 
[n]är en kung har makten kallas det för monarki, kungar har funnits i tusentals år över hela 
världen, i en demokrati får folket välja men i monarki finns det inga val. Självklart finns det 
också drottningar som har haft makten, som Cleopatra i Egypten eller drottning Kristina i 
Sverige, men oftast har männen hållit fast vid makten och vägrat släppa taget.56 
 

																																																								
55 P3 historia på lätt svenska – Marie Antoinette. 
56 P3 historia på lätt svenska – Marie Antoinette, minut 01. 
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Då podcasten redogör för samhället under franska revolutionen ger det lyssnaren utrymme att 

tolka det utifrån kategori A och podcasten kan sålunda anses främja ett historiemedvetande. 

Lyssnaren får förhålla sig till momentet där skildringen av dåtidens monarki och nutidens 

demokrati kan utveckla en förståelse för hur ”de” hade det då och hur ”vi” har det nu. Utifrån 

diskursteorin syns således hur nodalpunkten nation berörs, vilken kan kopplas samman med 

diskursen om franska revolutionen samt hur innehållet kan främja ett historiemedvetande.57 

 

Vid beskrivningen av den tidens samhälle kan även innehållet kategoriseras in i kategori B 

och således argumenteras för att främja historiemedvetande. Den genetiska tolkningen 

beskrivs som förmågan att förstå att det finns olika förklaringar och tolkningar av historiska 

perspektiv och händelser.58 Innehållet i avsnitten redogör för samhället utifrån två 

samhällsgruppers perspektiv, de fattigas och de rikas. Här beskrivs den makt de rika besitter, 

hur de levde i jämförelse med de fattiga och hur dessa skillnader påverkade den franska 

revolutionen då folket blev rasande över de ekonomiska klyftorna.59 Således beskrivs 

ytterligare orsaker till franska revolutionens start där podcasten berör nodalpunkterna 

nationen och folket. Lyssnaren får här höra hur samhället såg ut ur två olika perspektiv, 

perspektiv som beskriver historien ur olika synvinklar och dess effekt på revolutionen. 

Således kan perspektiven användas genom att problematiseras och ställas mot varandra för att 

förstå olika tolkningar och således främja ett genetiskt historiemedvetande. I minut 9-10 i 

avsnittet om Marie Antoinette på ”lätt svenska” beskrivs en annan aspekt av historien och 

Maries liv. Programledaren berättar att Marie inte enbart slösade sina pengar utan även att 

hon skänkte pengar till folket i hopp om att kunna hjälpa dem, pengar som dock inte räckte 

för att stoppa revolutionen.60 Även här beskrivs Marie ur olika perspektiv, någon som 

spenderade pengar och som folket ville göra till syndabock men också någon som ville hjälpa 

folket med de medel hon kunde. Således syns ytterligare aspekter av hur nodalpunkten Marie 

och podcastens innehåll kan främja ett genetiskt historiemedvetande då lyssnaren får förhålla 

sig till olika förklaringar. 

 

P3 historias avsnitt handlar till stor del om aktörer. Detta då podcastens avsnitt utgår från 

moment som beskriver nodalpunkten aktörer där de aktörer som podcasterna anser ha bidragit 

till historisk förändring ligger i fokus, i detta fall Marie Antoinette. I avsnitten om Marie 
																																																								
57 Jørgensen & Phillips (2000), s. 32 ff. 
58 Lozic (2018), s. 17 ff.	
59 P3 historia på lätt svenska – Marie Antoinette. 
60 P3 historia på lätt svenska – Maria Antoinette. 
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Antoinette kommer stora delar av innehållet därför att kategoriseras in i kategori C då det 

exemplariska historiemedvetandet främjas, även kategori B, det genetiska 

historiemedvetandet kan främjas. Genom att beröra aktörer får lyssnaren en möjlighet att 

förstå den lilla historien (Marie Antoinette) utifrån den stora historien (den franska 

revolutionen). Lyssnaren får i avsnittet om Marie Antoinette höra om hennes liv där 

spenderandet av pengar var en av orsakerna till folkets missnöje och att den franska 

revolutionen bröt ut. Även Maries problem med att skaffa barn och oroligheterna kring detta 

beskrivs i minut 06 som en av orsakerna, detta gjorde folket oroliga och missnöjda med den 

nya kronprinsessan. Innehållet kan följaktligen ses som en del av den lilla historien som 

påverkar den stora historien och bör således främja utvecklandet av historiemedvetande hos 

lyssnaren.61 Ytterligare kan de olika orsakerna som redogörs för i avsnittet argumenteras för 

att ge lyssnaren en möjlighet att utveckla det genetiska historiemedvetandet. Genom de olika 

orsakerna som redogörs för samt de ytterligare orsaker som berörs i minut 13 i avsnittet om 

Marie Antoinette, där det amerikanska frihetskriget tas upp som orsak till den franska 

revolutionen, kan lyssnaren förstå att det finns olika tolkningar av historien.62 Även det 

kritiska historiemedvetandet kan främjas då de olika orsakerna och beskrivningarna av Marie 

Antoinette främjar ett kritiskt förhållningssätt för att förstå vilka delar som är mest centrala. 

Således kan P3 historia anses främja ett historiemedvetande då Rüsens tolkningar är 

applicerbara på innehållet. Genom att lyssna på podcasterna kan det kritiska 

historiemedvetandet även främjas genom att i klassrummet diskutera vilka orsaker och 

förklaringar som framställts som är mest relevanta. 

 

I avsnittet om Marie Antoinette används även källor för att förtydliga ord, begrepp eller 

aktörer. I minut 2 av avsnittet framställs en beskrivning av vem Marie Antoinette var där 

avsnittet använder sig av en källa. Källan, som kopplas in första gången i minut 2, är 

Margaretha Bäckman och beskrivs som författare och expert om Marie Antoinette. Fortsatt i 

avsnittet kopplas källan in i minut 04, 09, 17 och så vidare.63 Som tidigare nämnt är avsnitten 

i P3 historia uppbyggda likt en berättelse. Berättelsen avviker dock när källan kopplas in 

vilket också förändrar språket då det blir en tydligare faktabaserad beskrivning där ett 

specifikt innehåll eller begrepp presenteras. Hur innehållet framställs påverkas således av vem 

och vad som berättas. Således förändras språket och diskursen genom avsnitten då momenten 

																																																								
61 P3 historia – Marie Antoinette. 
62 P3 historia – Marie Antoinette.	
63 P3 historia – Marie Antoinette. 
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och nodalpunkterna redogörs för på olika sätt. Detta ligger i linje med diskursteorin som 

menar att språket förändras när det sätts in i olika perspektiv och sammanhang, något som 

också försvårar målet med att göra tecknen fasta. Användandet av källor i avsnittet kan också 

kopplas ihop med det kritiska historiemedvetandet. Med olika berättare samt olika 

information kan lyssnaren behöva förhålla sig kritisk till innehållet med källa i förhållande till 

det utan källa. Likaså behöver lyssnaren förstå att innehållet nu avvek från berättelsen. 

Podcasterna kan således anses främja ett historiemedvetande och innehållet kan diskuteras i 

klassrummet och således främja utvecklingen av historiemedvetande. 

 

En avsaknad som resultatet påvisar i P3 historia är innehåll som tydligt kopplas till samtiden 

och framtiden. Avsaknaden kan bero på att de i stora drag utgår från nodalpunkten aktör. 

Dock tar de i minut 18 i avsnittet om Marie Antoinette på ”lätt svenska” upp vad franska 

revolutionen ledde till. De benämner att det inte kom att bli någon demokrati då Napoleon 

kom till makten men att man ändå visade omvärlden att demokrati var möjligt och att ett 

folkligt styre var bättre än en enfaldig kungamakt.64 Då podcasten tar upp vad revolutionen 

ledde till och hur det påverkade omvärlden kan lyssnaren här sätta in det i olika perspektiv, få 

en förståelse för hur det kan ha påverkat samhället idag och således främja det exemplariska, 

traditionella och genetiska historiemedvetandet. Således är det möjligt att, trots att podcasten 

utgår från nodalpunkten om aktörer, dra kopplingar till samtiden, förstå sig själv utifrån 

dåtiden samt förstå olika historiska berättelser och då främja ett historiemedvetande. Även 

detta kan beskrivas som innehåll där eleven kan behöva hjälp att förstå och reflektera. 

 

Avsnitten om Marie Antoinette tar även upp en del moment som kan ses som mindre 

relevanta utifrån främjandet av historiemedvetande. Exempel på detta kan vara i avsnittet om 

Marie Antoinette i minut 02 där de redogör för vart Antoinette kom ifrån samt hur hennes resa 

till Paris gått till. I minut 04 beskrivs även Antoinettes stora kärlek, Axel Von Fersen.65 

Berättelsen om Marie Antoinette och Axel Von Fersen framställs även i minut 12 i avsnittet 

på ”lätt svenska”.66 I dessa två beskrivningar framställs innehåll som redogör för moment och 

nodalpunkten aktör men som kan ses som mindre relevanta för att förstå den franska 

revolutionen och alltså inte av relevans för främjandet av historiemedvetande. Detta till 

skillnad från de orsakssamband, aktörer och samhällsbeskrivningar som redogörs för under 

																																																								
64 P3 historia på lätt svenska – Maria Antoinette. 
65 P3 historia – Marie Antoinette. 
66 P3 historia på lätt svenska – Marie Antoinette. 
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avsnittets gång. Således kan det vara svårt att klargöra och fastställa diskursen i avsnitten då 

det inte tydligt framgår vad som är av relevans för franska revolutionen då det diskursiva 

fältet är svårt att fastställa. Dock kan innehållet argumenteras för att trots det skapa betydelse 

för lyssnaren. Då P3 historia är uppbyggt som en berättelse kan det beskrivna innehållet om 

momentet och nodalpunkten vara av värde för utvecklandet av ett historiemedvetande då 

lyssnaren kan behöva förhålla sig kritisk till värdet av det som presenteras. Således kan 

moment och nodalpunkter som inte är av relevans för diskursen trots det förefalla intressanta 

för lyssnaren då de ger ett helhetsperspektiv och främjar ett kritiskt historiemedvetande. 

7.2 Historiepodden	

Historiepoddens avsnitt är uppbyggda på ett fritt sätt där programledarna berättar och 

diskuterar om det som de anser vara relevant och viktigt för att förstå diskursen. Det som de 

anser vara viktigt läggs mer tyngd vid och ges således mer tid, till exempel de 17 artiklar som 

beskrivs som Frankrikes mänskliga rättigheter, artiklarna diskuteras grundligt och berörs från 

minut 47 till minut 55 i avsnitt 239. Artiklarna beskrivs som inspirerade av 

upplysningsidéerna där man benämner, ”[…] samhällskontrakt och naturrätt och sådär.”67 

Vidare beskriver dem artiklarna och att: 

 
[d]en 26 augusti så deklareras de mänskliga och medborgerliga rättigheterna som sagt, det är 
ju ingen lag men det är en slags ideologisk ram kan man säga, ungefär som Luthers 95 teser 
har beskrivits. Grunden i det här är att alla ska ha lika rätt o delta i landets styrelse, man ska 
vara lika inför lagen och ska ha likhet i beskattning som jag sa innan […].68 

 

Här beskrivs exempel på nodalpunkten, mänskliga rättigheter, som tydligt redogörs för och 

som läggs mer tyngd vid. I avsnitten är det är svårt att se en röd tråd då avsnittens innehåll 

kan anses vara svårt att följa, avsnittet hoppar mellan olika historiska händelser och således 

mellan olika nodalpunkter. De tar även med delar som inte är av relevans för främjandet av ett 

historiemedvetande. Exempel på detta framgår i avsnitt 239 där programledarna berättar om 

tidigare avsnitt om franska revolutionen samt hur lite ”likes” de fick på ett av dem, vidare 

diskuterar de besvikelsen över detta innan de går vidare och pratar om hur bönderna börjar 

göra revolution.69 Trots att de i avsnittet kopplar tillbaka till diskursen om den franska 

revolutionen är det beskrivna innehållet inte av värde för att förstå den franska revolutionen 

eller för att främja ett historiemedvetande. 
																																																								
67 Historiepodden (03/02 2019), avsnitt 239, 1789 – del II, [Audio Podcast], hämtad 2019-04-17 från 
https://podcasts.nu/poddar/historiepodden, minut 47:57. 
68 Historiepodden – avsnitt 239, minut 48:24.	
69 Historiepodden – avsnitt 239. 
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Delar av avsnitten om den franska revolutionen kan också anses vara svåra att förstå då det 

berör moment som inte förklaras och som lyssnaren således behöver ha förförståelse för. 

Detta exemplifieras i minut 8 i avsnitt 238 då de benämner begrepp och moment som 

vördnad, samhällskontrakt, förakt, allmänvilja och folksuveränitet, begrepp som kan kopplas 

till nodalpunker som nationen och aktörer.70 Begreppen förklaras inte trots att de i avsnitten 

benämner dem som svåra att förstå för första ringare (elever som går första året på 

gymnasiet). Innehåll likt detta kan försvåra diskursen då det inte tydligt framgår vad som är 

av värde samt förståelsen av olika begrepp kan bli olika då de inte redogörs för. Således kan 

diskursen inte tydligt fixeras och främjandet av historiemedvetande försvåras. För att 

tydliggöra när avsnitten byter fokus används en musikvinjett som bryter av det tidigare 

området innan de går in på ett nytt område, detta sker till exempel i minut 2 och 42 i avsnitt 

238 och i minut 25 och 66 i avsnitt 239. I avsnitten används också egna tankar och åsikter 

tillsammans med faktabeskrivningar vilket gör att det blir svårt att tolka det diskursiva fältet 

samt det finns inte en tydlig röd tråd. Trots att innehållet inte har en tydlig röd tråd vilket kan 

försvåra tolkningen och diskursen, behöver det inte utesluta ett historiemedvetande. 

Uppbyggnaden av podcasten kan ge lyssnaren en möjlighet att förstå samband mellan olika 

händelser samt att själv utveckla en förståelse för hur de hänger ihop i tid o rum. Således kan 

strukturen, innehållet och den svåra diskursen bidra till att utveckla kategori B och C, det 

genetiska och exemplariska historiemedvetandet och därför främja historiemedvetande. 

 

Historiepodden använder sig av svåra begrepp vilket gör det svårt att se en röd tråd, 

språkdiskursen kan därför beskrivas som svår där lyssnarens egen tolkning av innehållet blir 

viktig.71 Då podcastens diskurs är svårförståelig gör det att tolkningen av innehållet kan bli 

olika beroende på vem som lyssnar eftersom språket förändras när de sätts i olika perspektiv. 

Således kan Historiepoddens diskurs förstås olika beroende på vem som lyssnar och 

utvecklandet av ett historiemedvetande kan variera, en aspekt som ligger i linje med 

diskursteorin då de menar att innehåll tolkas på olika sätt i olika situationer.72 Detta kan även 

ligga till grund för diskussion i klassrummet då olika tolkningar av innehållet kan innebära 

olika förståelser av historiemedvetande. Således kan podasten ligga till grund för främjandet 

av ett historiemedvetande genom dess innehåll samt utifrån diskussion av innehållet. Då det i 
																																																								
70 Historiepodden (27/1 2019), avsnitt 238, 1789 – del I, [Audio Podcast], hämtad 2019-04-17 från 
https://podcasts.nu/poddar/historiepodden. 
71 Jørgensen & Phillips (2000), s. 32 ff. 
72 Jørgensen & Phillips (2000), s. 32 ff.	
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avsnitten benämns egna tankar och åsikter är det också viktigt att lyssnaren förhåller sig 

kritisk till det som sägs och kategori D kan då främjas. Således kan innehållet med de egna 

tankarna inte enbart vara svårt att förstå utifrån diskursen utan kan också kategoriseras in i 

kategori D eftersom lyssnaren måste se kritiskt på åsikterna och tankarna samt så de förhåller 

sig till den universalistiska historien.73 

 

I avsnitt 238 i Historiepodden använder de källor för att förstärka innehållet och förmedla 

information. Ett exempel på detta är hur de i minut 84 använder sig av en källa vid namn 

Hobsbawn för att beskriva nodalpunkten, Emmanuel Kant. Hobsbawn beskriver Kant i 

relation till stormningen av Bastillien och beskriver hur invånarna ställde sina klockor efter 

Kant då han var rutinstyrd och hade bestämda tider för promenader. Dock gick inte Kant på 

sin promenad efter rykten om att stormningen av Bastillien skulle ske och folket förstod då att 

en världsomvälvande händelse skulle inträffa.74 I avsnittet används en källa för att beskriva ett 

viktigt moment. Således kan delarna där innehållet använder källor för att beskriva 

nodalpunkter och moment främjas utifrån kategori D. Då de i avsnittet använder sig av både 

egna åsikter samt information från källor är det viktigt att lyssnaren är kritisk till innehållet 

för att kunna urskilja vad som är fakta och vad som är egna åsikter. Det är också viktigt att 

lyssnaren ställer sig frågande till de egna tankarna och åsikterna som tas upp liksom den 

information som grundar sig i källor utifrån ett genetiskt historiemedvetande, alltså kan 

innehållet även argumenteras utifrån kategori B. Genom de olika åsikter och tankar som 

avsnittet bidrar med samt användandet av källor kan avsnittet ge upphov till att lyssnaren 

tolkar och problematiserar innehållet ur ett kritiskt samt genetiskt historiemedvetande för att 

förstå historiska skeenden och historiemedvetande kan således främjas i podcasten.75 De olika 

orsakerna som presenteras samt användandet av egna åsikter i samband med 

faktabeskrivningar kan även det leda till olika tolkningar av innehållet och således 

diskussioner i klassrummet vilket kan främja historiemedvetande. 

 

En av styrkorna med avsnitten ur Historiepodden är deras förmåga att beskriva franska 

revolutionen ur olika perspektiv. Som tidigare nämnt berör innehållet i podcasten egna åsikter 

och faktabaserat innehåll, dock är det inte enbart dessa delar som bidrar till olika perspektiv. 

Innehållet i avsnitt 238, beskriver nodalpunkten historiesyn vilket bidrar med olika sätt att se 

																																																								
73 Lozic (2018), s. 17 ff. 
74 Historiepodden – avsnitt 238. 
75 Lozic (2018), s. 17 ff. 
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på franska revolutionen och tolka det innehåll som fortsättningsvis benämns. I minut 16 

berörs historiesynerna i form av moment kring historiematerialism som utgår från Karl Marx 

och idealistisk historieskrivning där man utgår från Karl Grindberg. Historiematerialism 

beskrivs som en historieskrivning där produktionsmedlen tillsammans med tekniska 

uppfinningar, sociala förhållanden och ekonomi driver historien framåt. Vid beskrivningen av 

historiematerialismen använder sig avsnittet av källan, Bonniers världshistoria.76 I den 

idealistiska historieskrivningen beskrivs det som att händelser med starka aktörer och 

politiska ambitioner driver historien.77 Dessa historiska perspektiv kan argumenteras för att 

främja ett historiemedvetande. Bland annat då de kan bidrar till att ge lyssnaren en förmåga 

att förstå olika historiska företeelser och att det finns olika tolkningar av historien vilket kan 

främja det genetiska historiemedvetandet. Då innehållet presenterar två historiesyner kan 

lyssnaren ges möjlighet att placera in sin historiesyn och således utveckla en förståelse för sin 

plats i historien samt förstå sig själv utifrån olika grupper och historiska aspekter. Följaktligen 

kan kategori A, det traditionella historiemedvetandet främjas. De olika historieförmedlings-

perspektiven är också av relevans för nodalpunkten, orsakssamband, som presenteras vidare i 

minut 10 i avsnitt 239. Orsakssambanden som presenteras är hög skatt, dåliga skördar, 

fattigdom och höga avgifter.78 Beroende på den historieförmedling som ligger närmst 

lyssnarens egen livsvärld kan de orsaker som tas upp tolkas på olika sätt och läggas olika stor 

vikt. Lyssnaren kan alltså tolka orsakerna på olika sätt samt ställa sig kritisk till vilka orsaker 

som låg till grund för revolutionen beroende på historiesyn och då främja ett 

historiemedvetande.79 Således kan diskursteorin vara svår att fixera då nodalpunkterna och 

momenten beskriver olika perspektiv på innehållet vilket ger olika tolkningar och innehållet 

kan då få olika betydelser för olika lyssnare.80 Innehållet kan också argumenteras för att 

främja ett historiemedvetande då innehållet kan appliceras på Rüsens tolkningar. 

 

Innehållet i Historiepodden tar också upp kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid. En av 

dessa kopplingar syns i avsnitt 239, minut 9 där de diskuterar om de låga lönerna samt det 

stigande brödpriset i den tidens Frankrike. De menar att cirka 88 procent av arbetarlönen gick 

till att införskaffa bröd.81 I denna del gör de en koppling till dagens samhälle då de drar 

paralleller mellan den tidens löner och brödpriser samt dagens höga bostadspriser. Alltså 
																																																								
76 Historiepodden – avsnitt 238. 
77 Historiepodden – avsnitt 238. 
78 Historiepodden – avsnitt 239. 
79 Lozic (2018), s. 17 ff. 
80 Jørgensen & Phillips (2000), s. 32 ff. 
81 Historiepodden – avsnitt 239.	
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beskrivs historien ur olika perspektiv och kopplar samman dåtid och nutid. Innehållet i 

avsnittet kan således kopplas till det traditionella, kritiska och genetiska historiemedvetandet. 

Detta då lyssnaren får historien beskriven ur olika perspektiv, får möjligheten att relatera 

historien till sin egen livsvärld och ställa sig kritisk till de kopplingar som görs.82 I avsnittet 

tas således nodalpunkter likt nationen och samhället upp samt beskrivs genom olika moment, 

således syns det hur diskursen skapas och hur innehållet kan främja ett historiemedvetande. 

 

I podcasten har det tidigare framgått hur innehållet kan främja kategori A när de berör 

nodalpunkten om historieförmedling. Det traditionella historiemedvetandet kan också främjas 

i avsnitt 239 då de redogör för nodalpunkten om det franska samhället. Vid beskrivningen 

berörs de tre stånden: adeln, prästerna och det tredje ståndet. I samband med detta tar de upp 

hur de olika stånden såg på revolutionen och hur deras levnadsvillkor såg ut.83 Genom 

beskrivningen av de olika stånden kan lyssnaren främja en förståelse för vi och dem. Detta då 

de olika stånden ger en bild av hur förhållandena såg ut i historien och lyssnaren kan koppla 

stånden till dagens ”stånd” som kan liknas vid termer som låginkomsttagare och mellanklass. 

Innehållet kan därför argumenteras för att främja det traditionella historiemedvetandet. 

 

Slutligen visar resultatet att kategori C, det exemplariska historiemedvetandet både kan ha en 

stark och en svag koppling i avsnitten. Detta då avsnitten i flera avseenden berör aktörer ytligt 

men också för diskussioner kring hur aktörer kan ha påverkat historiens utfall. I avsnitten om 

franska revolutionen benämner de nodalpunkten aktörer som kan ses som delar av den lilla 

historien, dock berörs aktörerna i en liten mängd och ofta på ett svårt sätt. Ett exempel på 

detta är när de i avsnitt 239, minut 55, benämner en man vid namn Marra. Marra var en av 

revolutionärerna och drev en radikal tidning, detta är dock allt som beskrivs om Marra. 

Ytterligare exempel är när de i minut 57 diskuterar kungens avvisande av den deklaration som 

folket vill införa.84 Vid denna beskrivning syns olika nodalpunkter kopplade till diskursen där 

det är upp till lyssnaren att tolka om Marra, folket och kungen kan ses som aktörer eller inte 

samt dess betydelse för revolutionen. Dock syns ytterligare resultat kring hur nodalpunkten 

diskuteras, i minut 60 i avsnitt 239 diskuterar de bland annat hur viktig flickan, som den 5 

oktober väckte alla i Paris, var samt den person som skrek ”till vapen” dagar innan 

stormningen av Bastillien. Resultatet från analysen visar alltså att nodalpunkten om det 

																																																								
82 Lozic (2018), s. 17 ff. 
83 Historiepodden – avsnitt 239.	
84 Historiepodden – avsnitt 239. 
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aktörsmässiga innehållet skiljer sig åt i avsnittet och kan vara svårt att förstå för lyssnaren 

men att de i vissa fall även förenklar förståelsen genom att diskutera aktörer. Följaktligen 

beskrivs nodalpunkten olika under avsnitten och kan således inte få en fast betydelse vilket 

försvårar diskursen. Likaså kan främjandet av det exemplariska historiemedvetandet variera. 

7.3 Podcasternas	likheter	och	skillnader	

Analysen visar att podcasterna har både likheter och skillnader i sitt upplägg och innehåll. En 

skillnad är bland annat att podcasten P3 historia har en tydligare röd tråd som för lyssnaren är 

lättare att följa med i till skillnad från Historiepodden som har en friare struktur där det till 

stora delar är berättarnas intresse som avgör innehållet. Ytterligare skillnad är språkets 

utformning, avsnittet från P3 historia som är gjort på ”lätt svenska” är det avsnitt som är 

enklast att förstå då nodalpunkterna och momenten aktör, nation och orsaker beskriver 

diskursen på ett enkelt sätt. Vidare är även P3 historias avsnitt generellt enklare att förstå då 

begrepp som presenteras klargörs. Lyssnaren behöver därför lite förkunskap för att kunna 

förstå innehållet i jämförelse med Historiepodden, den språkliga diskursen samt främjandet av 

historiemedvetande skiljer sig sålunda åt. Resultatet visar också hur diskursen skiljer sig åt då 

nodalpunkter och moment uttrycks olika i podcasterna. En av de tydligaste skillnaderna 

mellan diskursen i podcasterna är dess smala och breda perspektiv. Som resultatet visar 

fokuserar P3 historia på aktörerna i historien med kopplingar till den franska revolutionen 

medan Historiepodden fokuserar på den stora historiska händelsen. Således är diskursen 

smalare i P3 historia än Historiepodden. Då diskursen är bredare i Historiepodden kan den 

förstås ur fler perspektiv än P3 historia som enbart fokuserar på aktörer. Alltså kan lyssnaren 

stöta på svårigheter i förståelsen av Historiepodden då diskursen förändras i olika 

sammanhang likt diskursteorin redogör för. Detta är dock något som är naturligt då 

diskursteorin menar att språket och diskursen förändras när det sätts i olika perspektiv och 

sammanhang.85 Dock går det att diskutera för att diskursen trots detta inte är lättare att 

fastställa i P3 historia då den förändras när de kopplar in en källa och den är därför 

föränderlig när den sätts in i nya sammanhang, likt diskursteorin argumenterar för. 

 

En likhet mellan podcasterna är att det tydligt framgår när avsnitten byter ämne eller avviker 

från den röda tråden. P3 historia byter berättare både vid användandet av källa men också när 

innehållet avviker från den röda tråden för att beskriva en specifik händelse eller aktör. 

Liknande koncept används i Historiepodden då de använder sig av en musikvinjett när de 

																																																								
85 Jørgensen & Phillips (2000), s. 33 f. 
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byter innehållsområde. Ytterligare likheter mellan podcasterna är hur de kan främja ett 

historiemedvetande. I båda podcasterna framgår det tydligt att de beskriver den tidens 

samhälle och olika grupper om än på olika sätt. I P3 historia ligger fokus på hur samhället såg 

ut genom att benämna monarki samt avsaknaden av elektricitet och teknologi.86 Detta skiljer 

sig från Historiepodden som vid beskrivningen av den tidens samhälle bland annat fokuserar 

på styrelseskick men också de tre stånden, dess betydelse och innebörd för samhället samt 

revolutionen.87 Trots dessa olikheter berör podcasterna innehåll som kan tolkas likt det 

traditionella historiemedvetandet genom kopplingen till hur man hade det förr i förhållande 

till hur vi har det nu.88 Således framgår det hur båda podcasternas innehåll kan främja ett 

historiemedvetande. 

 

En skillnad mellan innehållet i podcasterna är dess förmåga att beskriva historiska händelser 

ur olika perspektiv. I P3 historias avsnitt om Marie Antoinette på ”lätt svenska” beskrivs den 

tidens samhälle ur perspektiven av de rika och de fattiga vilket kan ses som en smal koppling. 

Trots den smala kopplingen berör innehållet olika perspektiv vari historien beskrivs samt de 

olika perspektiven kan på olika sätt argumenteras för att kunna främja historiemedvetande. I 

avsnitt 238 i Historiepodden berör innehållet också historien ur olika perspektiv. Avsnittet 

berör de rika och de fattiga samt historieförmedlings-perspektiven historiematerialism och 

den idealistiska historieskrivningen.89 I podcasternas innehåll beskrivs således historien ur 

olika perspektiv, dock skiljer de sig åt och Historiepoddens perspektiv ger en starkare 

anknytning till hur man kan analysera, tolka och problematisera historien beroende på vilken 

historiesyn man ”följer”. De ger också fler exempel, i Historiepoddens innehåll framkommer 

även tydliga kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid, något som inte framkommer i lika 

stor grad i avsnitten från P3 historia. Historiepodden kan därför argumenteras för att vara 

bättre ämnad för att främja Rüsens genetiska, traditionella och kritiska historiemedvetande. 

Vid beskrivningen av olika perspektiv i podcasterna är Historiepoddens beskrivningarna fler 

och mer välutvecklade vilket kan hjälpa lyssnaren att applicera dem i olika kontexter. Således 

kan diskursen i P3 historia upplevas som enklare medan Historiepodden berör diskursen ur 

bredare aspekter och således bör öka främjandet av historiemedvetande. 

 

																																																								
86 P3 Historia på lätt svenska – Marie Antoinette. 
87 Historiepodden – avsnitt 239.	
88 Lozic (2018), s. 18. 
89 Historiepodden – avsitt 238. 
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Då resultatet visar att P3 historia framför innehållet i avsnitten likt en berättelse skapas inte 

samma möjlighet eller utrymme att bidra med olika perspektiv och nutida kopplingar som i 

Historiepodden då en berättelse behöver vara sammanhängande. P3 historia lägger också 

större fokus på de aktörer som varit med och förändrat historien. Nodalpunkten Marie 

Antoinette och hennes liv blir en liten del av den stora historien vilket ger lyssnaren 

möjligheten att utifrån hennes liv och de orsaker som presenteras dra generella slutsatser till 

den stora historien. Att lyssna på Marie Antoinettes liv och hennes spenderande av pengar kan 

alltså ge en generell bild av de regler och livsöden som fanns och hur de stora ekonomiska 

aspekterna påverkade den franska revolutionen. Således kan innehållet bland annat främja 

kategori C, ett exemplariskt historiemedvetande.90 P3 historia kan även främja de övriga 

kategorierna, detta genom beskrivningar av den tidens samhälle, beskrivningar ur olika 

perspektiv och användandet av källor. Historiepodden som inte fokuserar på aktörer berör 

istället nodalpunkten franska revolutionen ur flera olika vinklar och bidrar sålunda till att 

främja det genetiska, traditionella och kritiska historiemedvetandet djupare medan det 

exemplariska inte anknyts till i lika hög grad. Detta då Historiepoddens innehåll inte berör 

aktörer i lika hög grad samt dess presentationsform kan bidra med tydligare nodalpunkter 

kring perspektiv, djupare diskussioner och kopplingar till nutiden. P3 Historia kan således 

argumenteras för att vara bättre på att främja det exemplariska historiemedvetandet. 

 

Resultatet från analysen av de två podcasterna visar alltså hur diskursen och språket skiljer sig 

åt. Innehållet i podcasterna från P3 historia är lättare att förstå vilket gör att Historiepoddens 

innehåll riskerar att förstås olika beroende på vem som lyssnar något som ligger i linje med 

diskursteorin då vi tolkar innehållet olika. Detta försvårar även målet med att fastställa 

diskursen. Resultatet kring historiemedvetandet skiljer sig åt då P3 historia berör det på ett 

enklare sätt medan Historiepodden berör det i bredare perspektiv. Resultatet visar sålunda att 

de båda podcasterna kan användas för att främja ett historiemedvetande trots att kopplingen 

till historiemedvetande kan uppfattas olika. 

8. Diskussion	&	slutsats	

8.1 Diskussion	

Resultatet visar hur podcasterna berör innehåll som kan kopplas till Rüsens kategorier. Hur 

innehållet tas upp och när de tas upp skiljer sig åt då Historiepodden berör franska 
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revolutionen ur ett bredare perspektiv medan P3 historia gör det på ett enklare sätt, detta gör 

också att diskursen ser olika ut i podcasterna. Studien visar hur podcasterna tydligt kan 

kopplas till diskursteorin utifrån innehållet samt hur de kan främja ett historiemedvetande 

utifrån de fyra kategorierna. Resultatet besvarar alltså studiens syfte och frågeställningar då 

podcastens diskurs gör att de kan användas som läromedel för främjandet av ett 

historiemedvetande, vilket delvis ligger i linje med den tidigare forskningen. Studien visar 

även hur innehållet framställs samt skillnader och likheter mellan podcasternas diskurs. 

 

I den tidigare forskningen av Heilesen beskrivs tre kategorier vari podcast kan användas i 

skolan. Utifrån studien kan de populärhistoriska podcasterna argumenteras passa in i den 

tredje kategorin, classroom podcast. Heilesen beskriver detta som podcast som berör 

undervisningen utifrån läroplanen.91 Podcasterna som analyserats kan med fördel användas i 

undervisningen utifrån läroplanen då resultatet visar att podcasterna kan främja ett 

historiemedvetande och således bör kunna bidra till att ”[u]ndervisningen i ämnet historia ska 

syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande […]”.92 Dock är 

det viktigt att förstå att trots att analysen visar att podcasterna kan främja ett 

historiemedvetande är det inte säkert att eleverna utvecklar det. Då podcasterna främjar ett 

historiemedvetande går det att diskutera för att podcasterna kan användas som classroom 

podcasts och följaktligen ligga i linje med läroplanen. Således följer innehållet läroplanen 

samt Heilesens tidigare forskning. 

 

Dock finns det delar där den genomförda studien och Heilesens forskningsresultat skiljer sig 

åt. Heilesen menar att all undervisning kan ersättas med podcast för att kunna ägna mer tid åt 

diskussion och praktiskt arbete. Resultatet från analysen visar att podcasterna i vissa 

avseenden redogör för innehåll som inte främjar ett historiemedvetande och som även ligger 

utanför diskursen. Något som kan resultera i att diskursen blir svår att fastställa. Exempel på 

detta är när de i Historiepodden glider iväg från ämnet och börjar diskutera ämnen som står 

utanför den historiska berättelsen och således inte berör nodalpunkter kopplade till diskursen, 

eller när P3 historia tar upp moment om Antoinettes kärleksliv. I sådana delar berörs inte 

innehåll som främjar ett historiemedvetande. Följaktligen kan podcasterna inte ses som ett 

läromedel som helt kan ersätta undervisningen trots att de i vissa avseenden kan främja ett 

historiemedvetande. Detta då undervisningen kan gå miste om centrala aspekter. 

																																																								
91 Heilesen (2010), s. 1064. 
92 Skolverket (2011b), s. 1 f. 
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Studien visar på ytterligare resultat som inte ligger i linje med den tidigare forskningen. I 

forskningsstudierna av Zanten et al., Heilesen och Svenska myndigheten för skolutveckling 

presenteras ett resultat om att podcast-användningen kan bidra till ökad motivation och 

intresse hos eleverna.93 Resultatet från forskningarna går inte att påvisa i den genomförda 

studien då podcasterna inte är testade i en undervisningssituation utan endast 

innehållsanalyserade utifrån hur de kan främja ett historiemedvetande. Men då podcasternas 

innehåll visar att de kan främja ett historiemedvetande bör de på så vis kunna användas som 

digitalt läromedel för utvecklande av historiemedvetande. Således måste vidare forskning 

bedrivas för att se om eleverna utvecklar detta i den praktiska undervisningen och hur det kan 

påverka elevers motivation. Utifrån studien och den tidigare forskningen går det dock att föra 

en diskussion om att podcast kan bida till ökat intresse och ökad motivation. Skolverket anger 

bland annat att lärare ska arbeta med digitala läromedel då det är en stor del av elevers vardag, 

något som stärks av Löfgrens forskning då hon anger att utbildningen ska ligga nära elevens 

livsvärld.94 De populärhistoriska podcasterna kan anses göra detta då podcasten är ett digitalt 

medel som utifrån resultatet kan användas i skolan för att främja utvecklingen av 

historiemedvetande samt det ligger nära elevens livsvärld. Således går det att argumentera för 

att podcasten, som digitalt läromedel, bör kunna motivera eleven till kunskapsutveckling då 

det ligger nära elevens livsvärld och således i linje med Skolverket och Löfgrens forskning. 

 

Trots att resultatet visar att de två populärhistoriska podcasterna kan främja ett 

historiemedvetande går det att rikta kritik mot studiens resultat då det inte enbart är 

förståelsen av diskursen och innehållet i podcasterna som avgör om eleven utvecklar ett 

historiemedvetande. Det är även upp till eleven som lyssnar på avsnittet att analysera 

innehållet utifrån olika perspektiv och historiska företeelser för att kunna utveckla ett 

historiemedvetande, något som man på förhand inte vet om eleven klarar. Kritiken blir 

således att resultatet i studien enbart kan placeras i den teoretiska undervisningen då 

podcasterna inte är aktivt testade, vilket ligger i linje med den kritik som riktades mot 

användandet av historiemedvetande som teori. Framförallt utifrån det kritiska 

historiemedvetandet då forskningen av Löfgren menar att källkritik är den del elever har 

svårast att utveckla och förstå. Resultatet från studien ligger alltså till viss del i linje med den 

tidigare forskningen. Dock går det att argumentera för att podcasterna kan främja ett 
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94 Löfgren (2010), s. 55 f. 



	 32		

historiemedvetande samt då P3 historia har en enklare diskurs borde det vara lättare för eleven 

att genom den podcasten främja ett historiemedvetande. Utifrån kritiken går det också att föra 

en diskussion om att innehållet i podcasterna kan användas som underlag för diskussion och 

reflektion i klassrummet vilket i sådana fall skulle innebära att det kan främja ett 

historiemedvetande. Således kan podcasten användas genom lyssnande samt genom att föra 

diskussioner om innehållet för att främja ett historiemedvetande. 

 

Trots eventuell kritik mot studien visar resultatet på ytterligare fördelar med populärhistoriska 

podcast. Resultatet från McEneanys forskning samt den genomförda studien kan 

argumenteras för att bidra till den kunskapsutveckling som Skolverket anger. McEneaney 

diskuterar i sin studie att internet kan komma att spela en stor roll i undervisningen genom 

dess tillgänglighet och elevernas möjlighet att internaliseras med den kunskap som finns på 

internet, både i skolan och hemmet. Resultatet som McEneaney presenterar ligger i linje med 

studiens resultat då de populärhistoriska podcasts som studerats är tillgängliga på internet. 

Detta gör att eleverna får tillgång till dem utanför lektionen och rent teoretiskt kan lyssna på 

dem och ta till sig av innehållet även utanför skolan. McEneaney menar också att internet kan 

bidra med erfarenheter och perspektiv om samhället. Då Historiepoddens avsnitt innehåller 

beskrivningar och perspektiv i form av de olika historiesynerna och kopplingar till nutid och 

framtid ligger resultatet från Historiepodden i linje med McEneaneys forskning om 

erfarenheter liksom utifrån tillgängligheten på internet. Studien motbevisar därför Youngs 

forskning om att internet inte skulle kunna användas i undervisningen och utveckla elevers 

kunskap. Studien ligger även i linje med McEneaneys resultat om att podcasten och internet 

kan bidra till en begreppsförståelse, framförallt P3 historia då de tydligt redogör för begrepp. 

Detta påvisar även en tydlig skillnad mellan podcasternas innehåll. Således kan podcatserna 

främja ett historiemedvetande samt tillgängligheten på internet bör kunna bidra till podcastens 

möjligheter i undervisningen. Det är dock viktigt att ta de digitala och ekonomiska klyftorna, 

som Heilesen presenterar, i beaktning. Trots de fördelar som resultatet visar och 

tillgängligheten som internet erbjuder kan man som lärare inte ta för givet att alla elever har 

tillgång till internet hemma. Således kan användandet av podcast även skapa utmaningar i 

undervisningen då alla elever kanske inte ges samma möjlighet att utveckla ett 

historiemedvetande. 

 

Resultatet av studien visar också hur diskursen uttrycks olika. Som tidigare nämnt går det att 

diskutera för att språkbehandlingen, strukturen och den kronologiska ordningen gör att P3 
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historia blir lättare att förstå i jämförelse med Historiepodden som använder svåra begrepp 

och inte har en röd tråd. Även de nodalpunkter och moment som benämns i P3 historia är 

enklare att förstå utifrån diskursen. Således är språkdiskursen i P3 historia lättare att förstå 

samt momenten och nodalpunkterna som diskursteorin redogör för beskrivs på ett enklare 

sätt. Trots detta kan båda podcasterna skapa mening och främja historiemedvetande. Kring de 

olika språkdiskurserna går det att föra en diskussion utifrån Löfgrens forskning. Löfgren 

menar att undervisningen ska ligga nära elevens livsvärld, något som går att koppla till 

språket. Språket som används i undervisningen måste ligga nära elevens förståelse och 

kunskap för att ett historiemedvetande ska utvecklas, något som är extra viktigt då språket 

förändras när det sätts i olika kontexter.95 Hur diskurserna i podcasterna presenteras går dock 

inte att säga på förhand vilket innebär att det inte går att säkerställa om podcastens språk 

ligger nära elevens livsvärld, det är därför svårt att på förhand veta om språket i podcasterna 

kan främja ett historiemedvetande. Dock går detta att vända till undervisningens fördel då 

eleven kan tolka och förstå svåra ord eller diskurser som ligger långt ifrån elevens livsvärld på 

sitt sätt och då skapa en egen förståelse och historiemedvetande som sedan kan diskuteras i 

klassrummet. Något som ligger i linje med diskursteorin då den menar att diskurser kan tolkas 

olika, således går det inte att fastställa podcasernas diskurser. 

 

Då podcasterna skiljer sig åt i struktur, uppbyggnad samt sitt sätt att framställa franska 

revolutionen och således har olika diskurser går det att diskutera och argumentera för att det 

pågår en kamp mellan hur olika tecken fixeras en bestämd betydelse eller ej, vilket är vad 

diskursteorin ämnar uppnå. Detta då beskrivningarna av samma fenomen skiljer sig åt i 

podcasterna, strukturen är annorlunda vilket sätter olika beskrivningar och begrepp i olika 

förståelser samt podcasternas nodalpunkter och moment ger olika djupa förståelser av 

diskursen. Således går det inte att fastställa att moment och nodalpunkter likt folket eller 

nationen får en bestämd betydelse då de beskrivs utifrån olika aspekter i de två podcasterna. 

Något som grundar sig i att P3 historia är gjord som en berättelse och Historiepodden i en mer 

frispråkig struktur. Följaktligen går det att diskutera för att det inte går att fixera diskursen om 

den franska revolutionen mellan podcasterna då olika moment och nodalpunkter kan tolkas 

olika i de två podcasterna. Dock går det att fastslå att diskursen är enklare i P3 historia än i 

Historiepodden och har tydligare nodalpunkter och moment kopplade till diskursen. Således 

																																																								
95 Jørgensen & Phillips (2000), s. 32 ff. 
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besvarar studien de två första frågeställningarna om vilket innehåll som framställs samt 

skillnader och likheter mellan podcasternas innehåll. 

 

Diskursen som framkommer ur P3 historia går även att koppla till Heilesens resultat om 

podcastens användning för de som inte har svenska som modersmål. Då diskursen presenteras 

på ett enklare sätt i P3 historias avsnitt om Marie Antoinette på ”lätt svenska” kan en 

argumentation göras om att avsnittet bör kunna användas för de som inte har svenska som 

modersmål. Detta syns bland annat i delen där man vid beskrivningen om Marie Antoinette 

förtydligar att Österrike är ett land. Då innehållet och språket beskrivs på ett enkelt sätt ökar 

chansen till förståelse vilket minskar risken för olika tolkningar. Detta till skillnad från 

avsnitten i Historiepodden som ofta använder moment och nodalpunkter som kan vara svåra 

att förstå. Således ligger resultatet från P3 historia i linje med ytterligare resultat från 

Heilesens studie och stärker därför populärhistoriska podcasts ställning som läromedel. Då P3 

historia har en enkel diskurs kan det ligga till grund för att enklare främja historiemedvetande. 

 

Resultatet och diskussionen visar slutligen att podcasterna på olika sätt kan främja ett 

historiemedvetande. Utifrån detta går det att föra en diskussion om populärhistoriska podcasts 

användbarhet i undervisningen utifrån främjandet av historiemedvetande och didaktiska 

svårigheter. Resultatet visar som tidigare nämnt att innehållet från båda podcasterna har 

möjlighet till att främja historiemedvetande och således bör kunna ligga till grund för att 

främja undervisningen. Dock finns det fler aspekter än podcastens förmåga att beröra innehåll 

som kan främja historiemedvetande som avgör användbarheten. Likt Nilsson och Pålsson 

redogör för så har IKT fått en allt större roll i undervisningen samt dess funktion varierar 

beroende på vilken kunskapssyn man har. Detsamma gäller användbarheten hos de studerade 

populärhistoriska podcasterna. Nilsson och Pålsson redogör för den traditionella och 

konstruerade kunskapssynen. Om vi utgår från den traditionella synen på kunskap är podcasts 

ett användbart läromedel. Detta då den traditionella kunskapen handlar om att se objektivt på 

kunskap där den aktiva läraren ska lära ut en objektiv och ”sann” kunskap till eleven. Utifrån 

den traditionella kunskapssynen är således podcasten användbar då eleven enbart behöver 

lyssna på podcasten, som i detta fall bevisats beröra innehåll som främjar historiemedvetande, 

och vidare kunna utveckla ”sann” kunskap. Utifrån denna aspekt går det även att argumentera 

för att P3 historia bäst kan förmedla den kunskapen då den har enklast diskurs. Om vi istället 

utgår från att kunskap är konstruerande, alltså att kunskap skapas i det aktiva klassrummet där 

eleven behöver vara aktiv och läraren fungerar som en handledare till att nå kunskapen, 
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behövs det göras något mer med podcasten än att enbart lyssna. Utifrån en sådan kunskapssyn 

kan podcasternas användbarhet diskuteras trots innehållets möjlighet att främja 

historiemedvetande. Detta då det inte räcker med att eleven lyssnar på podcasten för att 

utveckla kunskap. Vidare krävs det att eleven får göra något aktivt med innehållet den tar till 

sig från podcasten för att den ska vara användbar som läromedel, till exempel diskutera olika 

tolkningar från Historiepodden likt resultatet redogör för. Populärhistoriska podcasts kan 

således användas oavsett kunskapssyn samt i olika syften. 

8.2 Avslutande	diskussion	

Studiens syfte var att undersöka hur två populärhistoriska podcasts kan användas i 

historieundervisningen utifrån dess förmåga att främja historiemedvetande utifrån lyssnande. 

För att förstå detta var det av relevans att studera podcastens innehåll samt skillnader och 

likheter utifrån dess diskurs. Frågeställningarna som studien utgick ifrån var, hur framställs 

innehållet om franska revolutionen i Historiepodden och P3 historia, vilka skillnader kan 

urskiljas mellan podcasterna, och vilka former av historiemedvetande främjas genom 

lyssnande på podcast? Utifrån studiens resultat blir slutsatsen att de populärhistoriska 

podcasternas innehåll kan främja ett historiemedvetande. Resultatet visar också hur diskursen 

i podcasterna framställs samt skillnader och likheter. Till exempel skiljer sig podcasterna åt 

och innehållet i Historiepodden kan argumenteras för att främja historiemedvetandet på bästa 

sätt. Bland annat då innehållet tar upp fler och djupare exempel men också då innehållet 

tydligare beskriver perspektiv av dåtid, nutid och framtid. Trots att Historiepodden berör 

innehåll som bäst kan bidra till att främja historiemedvetande kan P3 historia också ses som 

en podcast som är användbar för undervisning. Detta då innehållet tar upp nodalpunkter och 

moment som kan främja historiemedvetande men också då den språkliga diskursen är enklare 

att förstå då den följer en kronologisk ordning. Resultatet visar också att innehållet även går 

att använda som diskussionsunderlag. Således går det att argumentera för att podcasterna går 

att använda som läromedel för att främja historiemedvetande. 

 

Trots de resultat och de jämförelser som går att göra kring den tidigare forskningen kvarstår 

svårigheter med användandet av populärhistoriska podcast i klassrummet och studien bidrar 

följaktligen inte enbart med positiva resultat om podcastens roll i undervisningen. Bland annat 

kan det anses vara en nackdel att enbart lyssna på podcasterna och inte spela in egna vilket i 

inledningen anges som ett redan användbart område för podcasterna. Något som delvis stärks 

av de två kunskapssynerna som Nilsson och Pålsson presenterar. Ytterligare kan det vara svårt 
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att på förhand veta om eleverna faktiskt utvecklar ett historiemedvetande. Dock visar studien 

att podcasterna kan främja ett historiemedvetande genom lyssnande samt genom diskussioner 

om innehållet. Studien ligger alltså i linje med den forskning som tidigare bedrivits inom 

området och att användandet av digital teknik ökar elevens engagemang, motivation och 

intresse. 

 

Slutsatsen blir följaktligen att båda podcasterna, om än på olika vis, kan uppfylla delar av 

skolverkets angivelser om att ”[u]ndervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna 

breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, 

förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används”96 genom att de 

kan främja ett historiemedvetande. Studien bidrar på så vis med kunskap om hur podcasts kan 

användas i historieundervisningen mot gymnasial nivå och presenterar ytterligare ett digitalt 

läromedel av god kvalité som kan bidra till undervisningen, något Olsson efterfrågar. Studien 

bidrar även med en förståelse för att det inte enbart är podcast, utformade för 

undervisningssyfte som kan användas i undervisningen likt Zanten et al. redogör för. Det 

akademiska syftet med populärhistoriska podcast i undervisningen blir därför dess förmåga att 

främja historiemedvetande genom lyssnande samt att ytterligare digitala läromedel blir 

tillgängliga. Viktigt att förstå är att resultatet och slutsatsen som studien påvisar inte är 

generaliserbar för alla populärhistoriska podcast eller de övriga avsnitt Historiepodden och P3 

historia producerat. Studien påvisar enbart resultat för de studerade avsnitten då podcasterna 

kan vara användbara utifrån andra aspekter. 

 

Vidare empirisk forskning inom området hade varit intressant att göra, med fokus på 

elevernas förmåga att faktiskt utveckla ett historiemedvetande efter att ha lyssnat på podcast. 

Således krävs mer forskning kring populärhistoriska podcast i undervisningen. Framtida 

studier kan bland annat undersöka populärhistoriska podcaster i den praktiska undervisningen 

samt hur de kan förstås utifrån andra didaktiska aspekter som historiebruk och historiekultur. 

Studien har således bidragit till kunskap inför framtida forskning och användandet av 

populärhistoriska podcast i historieundervisningen.  

																																																								
96 Skolverket (2011b), s. 1 f. 
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