
 

 

 

 

 

Hur lågstadielärare ser på läroboken och andra läromedel i 

historieämnet   

En uppsats om hur lärare på lågstadiet använder läromedel som redskap i historieämnet 

How primary school teachers look at the textbook and other teaching materials in the history 

topic 

An essay on how teachers at primary school use teaching materials as tools in the history topic 

 

Emma Magnusson 

Fakuliteten för humanoria och samhällskunskap 

Grundlärarprogrammet F-3 

Högskolepoäng: 30 hp 

Handledare: Anders Forsell 

Examinator: Anders Broman 

Karlstad Universitet VT-19 

Löpnummer:  



Hur lågstadielärare ser på läroboken och andra läromedel i historieämnet Emma Magnusson 

2 
 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur lågstadielärare ser på läroböcker och andra 

läromedel i historieämnet. Fokus har varit att ta reda på vilken funktion läroboken har i 

undervisningen, om den styr lärarna samt vilka andra läromedel de väljer att använda sig av. 

Studien utgår från fyra lärare som arbetar på två olika skolor i skilda kommuner. För att få en 

djupare förståelse av läromedlens roll i historieundervisningen på lågstadiet valdes kvalitativ 

intervju som metod. Resultatdelen är uppbyggd så att varje forskningsfråga redovisas var för 

sig och analysen utgår från lärarnas utsagor. Därför är de intervjuade lärarnas svar grund för 

analysen och de resultat som presenteras i uppsatsen. Resultaten diskuteras och kopplas till 

tidigare forskning samt Vygotskijs teori kring redskap som medierande. Den slutsats som kan 

dras utifrån denna studie är att läroboken fortfarande har en stark roll i 

historieundervisningen, men att den är långt ifrån det enda läromedlet som lärare väljer att 

använda sig av.  

 

Nyckelord:  historia, lärobok, läromedel, medierande, redskap, lågstadiet 
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Abstract 

The purpose of this essay was to ascertain in which way primary school teachers perceive the 

educational book and other teaching materials in the subject of history. The main focus of this 

essay has been to detect the function of the textbooks and in which way it affects the teachers 

whilst also finding out what other study material they choose to use. The study is based on 

four teachers working in two different schools in different municipalities. A qualitative 

interview is chosen as a method in order to get a deeper perception of the role that the study 

material has in the teaching of history at primary school. In the result section each research 

question is divulged separately, and the analysis is based on the teacher’s statements. 

Therefore, are the answers of the interviewed teachers that form the basis of the analysis and 

results presented in this essay. The results will be discussed and linked to previous research 

and also Vygotskijs theory about tools as mediation. Based on this research the conclusion is 

that the educational book still plays a big role in the teaching of history, but it is far from the 

only teaching material that the teachers choose to use 

 

Keywords: History, textbook, study material, mediating, gear, primary school.  
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1. INTRODUKTION  
 

Det framgår i läroplanen för grundskolan, Lgr11, att historieämnet syftar till att: 

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de 

utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt 

källmaterial och möten med platser och människors berättelser.1 

Genom att titta i läroplanens syfte framgår det att undervisningen ska bidra till att eleverna 

ska bli nyfikna på historieämnet. Det finns en nyfikenhet som ligger till grund för denna 

studie kring hur lärare ser på olika läromedel i historieämnet. Egna erfarenheter från egen 

skolgång har gett funderingar på vilken roll läroboken egentligen har i historieundervisningen 

idag. Under lågstadietiden för cirka 25 år sedan utgick all undervisning utifrån läroböcker och 

frågor kring texterna i den. Ibland fick vi se någon VHS film som gav en inblick i hur det 

kunde sett ut förr i tiden. Det var alltid ett uppskattat inslag för eleverna som i regel fick 

undervisningen utifrån en lärobok. Undervisningen var för det mesta inriktat på att eleverna 

skulle tillgodose sig faktakunskaper som skulle prövas av läraren vid något tillfälle. Det kan 

finnas konsekvenser med att ge läroboken för stort utrymme säger bland annat Rudnert, han 

beskriver läroböckerna i historia som undermåliga. De förmedlar en skev bild av människans 

inblandning i det som skett historiskt.2 

Att läroboken fortfarande har en stark roll är inte fallet enligt Andersen Bueie, docent vid 

Drammens Universitet. Som i sin studie från 2003, Er det sammenheng mellom bruk og valg? 

beskriver hur lärare ser läroboken som ett material i elevernas eget arbete. Det framgår 

överlag att läroboken används i liten utsträckning, den används när den anses lämplig utifrån 

läroplanens mål. Det som Andersens resultat även pekar på är att norska lärare inte upplever 

sig styrda av läroboken.3 Även skolverket har gjort en kartläggning på hur lärare använder 

läroboken i historieundervisningen. Kartläggningen är presenterad i rapporten Läromedlens 

roll i undervisningen från 2006. Rapporten beskriver hur läroboken har en stark roll i lärares 

yrkesutövning samt att läroboken används i större utsträckning av pedagoger med mindre 

erfarenhet. Läroboken blir således ett tryggt stöd att luta sig mot för den osäkre läraren. 

Samtidigt visar skolverkets rapport visar på att läroboksanvändningen är något lägre i de 

samhällsorienterade ämnena, där historia är en av grenarna.4 Det framgår här att läroboken har 

haft en varierad roll i lärarens vardag. Dock är samtliga undersökningar gjorda innan den nya 

läroplanen kom 2011. Ett år efter den nya läroplanen gjorde Jarhall en undersökning på 

högstadiet som hon valde att kalla En komplex historia. Där beskriver hon lärobokens 

                                                           
1 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016). Mölnlycke: 

Elanders Sverige AB, 2016, s.196.  
2 Rudnert, Joel. En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre. Malmö: Malmö högskola, 

2010, s.5-6.  
3 Andersen Bueie, Agnete. Er det sammenheng mellom bruk og valg? Tönsberg: Högskolan i Vestfold, 2003, 

s.46–47. 
4 Skolverket. Läromedlens roll I undervisningen- Grundskollärares val, användning och bedömning av 

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Stockholm: Grafisk produktion, 2006, s. 20.   
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funktion som en stoffväljare och ett hjälpmedel för att få en struktur i undervisningen, men att 

läroboken inte används i någon större utsträckning i klassrummet.5  

Bakgrunden till det valda området är att under min VFU upptäcktes att de använde samma 

läroböcker i historia som när jag gick på lågstadiet. Det väckte funderingen kring vilka 

intryckskällor lärare väljer att arbeta med i historieundervisningen på lågstadiet. Eftersom det 

idag finns tillgång till andra läromedel än läroboken till exempel via internet och andra 

medier. Vidare ställs frågan i vilken mån lärare faktiskt använder sig av läroböcker, samt 

vilka alternativa läromedel som används. 

 

Läromedel kan definieras som hjälpmedel i läraryrket och används av lärare både i 

planeringsstadiet som ett stöd, men även i undervisningen för att förmedla faktakunskaper 

mellan pedagogen och eleverna. Läromedlet förr var läroboken, men i dagens skola där det 

finns tillgång till ett större utbud är det viktigt att skilja på läromedel och läroboken. 

Läroboken är en del av de läromedel som finns tillgängliga för lärare att använda sig av.  

Förhoppningen är att studien ska bidra med ny kunskap om hur elever på lågstadiet 

undervisas i ämnet historia. Förhoppningsvis kan studien även öppna upp för tankar om hur 

viktigt historieämnet är, för vi lär av vår historia. Det är vår historia som har lett oss till vart vi 

är idag. Förhoppningen är att uppsatsen kommer att bidra till tankar både för mig och andra 

lärare hur undervisningen kan bidra till ett ökat historiskt intresse hos alla elever.  Det har 

visat sig vid genomgång av tidigare forskning att det finns material att tillgå, men dessvärre är 

den antingen innan lgr11 eller så är den inte gjord på lågstadiet.  Det har gjort att nyfikenheten 

växt mer att undersöka hur elever idag stimuleras i historieundervisningen för att få ett 

intresse för ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Jarhall, Jessica. En komplex historia- Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i 

historieundervisningen på högstadiet. Karlstad: Karlstads Universitet, 2012, s.164. 
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2. SYFTE 

Syftet är att undersöka hur lärare på lågstadiet ser på läromedel i historia och hur de använder 

läromedel som medierande redskap i historieundervisningen. 

 

  

2.1 Forskningsfrågor  

 

1. Vilken funktion har läroböcker och andra läromedel i lärarnas undervisning i åk 1–

3? 

2. I vilken utsträckning uppfattar lärarna i åk 1–3 att läroboken styr deras 

undervisning i historia och i så fall på vilket sätt? 

3. Vilka andra läromedelsformer än läroboken används av lärare i ämnet historia i åk 

1–3? Hur används dessa alternativ? 
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3. FORSKNINGSLÄGE 

 

Det som först beskrivs tar upp internationella perspektiv på undervisning. Därefter behandlas 

svensk forskning om undervisning, läroböcker och läromedel i historia. Mycket av den 

forskning som genomförts har sitt fokus på grundskolans senare år och gymnasiet, då det är 

där forskning har genomförts. Resultaten är dock intressanta för en studie riktad mot 

lågstadiet då det finns möjligheter att se likheter och skillnader i synen på och användning av 

läroböcker och läromedel mellan lärare som undervisar på olika stadier. 

 

3.1 Internationella perspektiv på historieundervisning 

Bland de internationella forskarna på historieämnet har fokus i denna uppsats hamnat på 

Cooper och Seixas. Detta för att de upplevs som mest relevanta eftersom de inriktar sig på 

historieämnet för de yngre åldrarna. Den internationella delen kommer kopplas samman med 

Stolare och Wendells tankar, som i sin tur beskriver hur de internationella tankarna finns med 

i den svenska läroplanen.  

Cooper skriver i History in the early years om vikten att utgå från den miljön eleverna 

befinner sig i samt deras historiska erfarenheter. Cooper beskriver hur historieämnet kan ses 

som överflödigt på lågstadiet. Hon menar att synen på ämnet skulle vara att det är för långt 

ifrån elevernas egen värld, denna syn vill hon ändra på. Istället för att historieämnet blir att 

stapla faktakunskaper anser Cooper att undervisningen bör vara mer elevnära utformad. Hon 

menar att undervisningen bör utgå från elevernas egen bakgrund, men också den omgivning 

de lever i. Cooper anser att det är viktigt att även läroplanen för historia är utformad så att 

elevernas identitet och närmiljö är det som styr vad undervisningen ska innehålla.6 

Den kanadensiska historiedidaktikern Seixas skriver i boken The big six att historia ingår i allt 

från det som hände igår till svunna tider. Han beskriver att ämnen som exempelvis matematik 

kan anses viktigt att elever får kunskaper inom vid en tidig ålder, medan historieämnet inte 

har samma status när det kommer till de yngre åldrarna. Seixas har utvecklat sex tankeredskap 

som är viktiga för att eleverna ska få ett historiskt tänkande. De sex redskapen är utformade så 

att de bidrar till en progression som ska bidra till att eleverna utvecklar det historiska 

tänkandet. Seixas beskriver att det är av största vikt att elever får möjlighet att få goda grunder 

när de ska utveckla ett historiskt tänkande och genom detta utvecklar ett historiskt 

medvetande. Han menar att det är viktigt att eleverna får vägledning av läraren när de 

exempelvis möter nya begrepp.7  

                                                           
6 Cooper, Hilary. History in the early years-teaching and learning in the first three earls of school. London: 

Routledge, 1995, s. 1-4. 
7 Seixas, Peter. The big six- historical thinking concepts. Toronto: Nelson Education Ltd, 2013, s. 1-4. 
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Seixas sex tankeredskap förklaras i Stolare och Wendells bok Historiedidaktik i praktiken, för 

lärare 4–6:  

Historisk signifikans  

Att kunna diskutera urval och perspektiv i historien och hur det påverkar historiska 

framställningar. 

Historiska belägg  

Att kritiskt granska och tolka historiska källor för byggandet av historiska 

argumentationer/framställningar.  

Kontinuitet och förändring 

Att se samspelet mellan kontinuitet och förändring för att uppfatta utvecklingslinjer i 

historien.  

Orsaker och konsekvenser 

Att kunna analysera händelser och processer med avseende på vad som orsakade dem 

och vad som blev konsekvenserna av dem med syfte att skapa sammanhang i historien. 

Historiskt perspektivtagande 

Att vara medveten om att historien behöver tolkas utifrån dess tidsmässiga 

sammanhang och svårigheterna att göra detta.  

Etiska perspektiv på historien 

Att kunna balansera behovet av att se handlingar i sitt historiska sammanhang i relation 

till ett nutida värderingsperspektiv.8 

 

Stolare och Wendell konstaterar att några av dessa tankeredskap beskrivs i kursplanen för 

historia Lgr11. Men att dessa tankar behöver diskuteras på ett djupare plan för att deras roll i 

historieundervisningen ska bli tydliggjord.9 I samma bok beskriver Rudnert hur historieämnet 

skiljer sig avsevärt mellan lågstadiet och mellanstadiet. Skillnader som tydliggörs är hur 

undervisningen utformas. På lågstadiet är utgångspunkt från eleverna medan högre klassers 

undervisning innehåller mer faktakunskaper. Denna skillnad återspeglas i kursplanen, vilket 

bidrar till att det inte blir någon mjuk övergång mellan stadierna och hur undervisningen är 

upplagd.10 

De internationella forskarna i avsnittet berör vikten av att historieundervisningen i de tidiga 

åldrarna är anpassade efter elevernas nivå, samt att undervisningen utgår från grundläggande 

tankar om hur elever kan utveckla ett historiskt tänkande vilket är viktigt för att eleverna ska 

få historiemedvetande.  

                                                           
8 Persson, Anders & Stolare, Martin. ”Att använda historiska begrepp.”, i Stolare, Martin. Wendell, Joakim. 

Historiedidaktik i praktiken - För lärare 4–6. Malmö: Gleerups Utbildning, 2018, s.81. 
9 Stolare, Martin & Wendell, Joakim. ”Historieämnet i Lgr11”, i Stolare, Martin. Wendell, Joakim. 

Historiedidaktik i praktiken - För lärare 4–6. Malmö: Gleerups Utbildning, 2018, s.16. 
10 Rudnert, Joel. ”Barns förutsättningar att lära av historia”, i Stolare, Martin. Wendell, Joakim. Historiedidaktik 

i praktiken-För lärare 4–6. Malmö: Gleerups Utbildning, 2018, s.27–28. 
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3.2 Historieundervisningen ur ett forskningsperspektiv  

Hur forskningen ser på pedagogens planering och undervisning i ett bredare perspektiv är 

relevant att ha med eftersom det är i planering och undervisning läromedel används. Det blir 

viktigt att se på historieundervisning ur ett bredare perspektiv för att ge en bild av vad 

forskningen anser vara viktigt. Dock framgår det av Persson och Riddarsporre att det inte 

finns mycket forskning riktat mot lågstadiet. De beskriver det som en brist av intresse på det 

svenska forskningsfältet.11 Det visar sig även när sökningar görs efter forskning till studien.  

Hermansson skriver i boken Historieundervisningens byggstenar hur lärare bör tänka när de 

ska planera sin undervisning i historia. Hermansson beskriver att det krävs ett samspel mellan 

den elevgrupp läraren ska undervisa och det som står i styrdokumenten som skolan är 

skyldiga att arbeta efter. Hermansson beskriver att det är viktigt med en balans mellan det 

ämnet ska lära ut och hur läraren väljer att lägga upp sin undervisning. Detta är viktigt 

eftersom alla elevgrupper består av olika individer som kan vara i behov av olika upplägg för 

att nå de gemensamma kunskapskraven som är satta av skolverket.12 Hermansson har valt att 

dela upp sin teori i fyra delar, de teoretiska förutsättningarna för historieundervisningen. 

Först tar han upp den Ämnesteoretisk dimensionen som är hur det historiska innehållet 

prioriteras utifrån exempelvis universitetet. Här får lärarstudenter en bild av vad historieämnet 

är och vad det ska innehålla. Under detta begrepp har han även valt att ha med den 

verksamhet där läraren arbetar och vilken attityd som finns gentemot historieämnet i 

verksamheten. Ännu viktigare är elevens bakgrund som ska vävas samman med 

historieundervisningen för att bygga upp elevers historiska medvetenhet. Detta begrepp 

innehåller de yttre påverkansfaktorerna som undervisningen måste anpassas efter. Nästa 

begrepp är Politisk dimension som innefattar Lgr 11, det styrdokument som lärare har att 

förhålla sig till i undervisningen och som innehåller de kunskapskrav som skolan strävar 

emot. Det tredje begreppet är Ämnesdidaktisk dimension de vetenskapliga teorierna kring 

didaktiska infallsvinklar inom ämnet. Det kan förklaras som en kombination av vad ämnet ska 

innehålla i förhållande till hur det bäst lärs ut. Slutligen kommer Pedagogisk dimension vilket 

är pedagogens bild av hur undervisningen kan gynna eleverna på bästa sätt. Här är pedagogen 

tankar kring hur undervisningen bör läggas upp utifrån elevgruppen och det som ska läras ut 

till eleverna. Dessa fyra begrepp sammanfaller i slutändan till en helhet som blir de faktorer 

som är med och påverkar undervisningen i historia.13 

Även Bolstad har tittat på den didaktiska delen i historieämnet. Bolstad har tittat på hur lärare 

bör tänka för att lägga upp undervisa på ett motiverande sätt för eleverna. Han beskriver i 

Handbok för lärande, hur du lär ut för att andra ska lära in. Han har delat in det i tre delar 

som han kallar för huvudelement. Det första elementet är det ämnesinnehåll som läraren ska 

ha med i sin undervisning. I detta element är det först och främst de faktakunskaper som 

                                                           
11 Persson, Sven. Riddersporre, Bim. Utbildningsvetenskap för grundskolans tidigare år. Stockholm: Natur och 

Kultur, 2011, s. 209. 
12 Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar-grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik. Stockholm: Liber AB, 2009, s.13. 
13 Hermansson Adler, Magnus. 2009, s. 14.  
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läraren ska förmedla till eleverna. Ämnesinnehållet ska ligga på en lagom nivå mellan det 

eleven redan kan och de nya kunskaperna som eleven ska ta till sig. Bolstad menar att läraren 

inte kan bygga vidare med ny kunskap förrän eleverna tillgodosett sig de ursprungliga 

kunskaperna och att de fått en djupare förståelse kring grunderna. Det andra elementet är 

kombinationen mellan ämnesinnehållet och hur det förmedlas till eleverna. Det är viktigt att 

det förmedlas på ett motiverande sätt för att eleverna ska ta till sig nya kunskaper. Är inte 

förmedlingen till eleverna lagd på ett sätt där eleverna kan ta till sig innehållet riskerar 

lärandet att få brister. Det sista elementet är vilken elevgrupp läraren ska förmedla 

ämnesinnehållet till. Bolstad menar att det är viktigt att läraren har elevgruppen i fokus redan 

vid planeringsstadiet av lektionen. Han menar att det är viktigt att ta hänsyn till varje individs 

inlärning för att ge varje elev de förutsättningar som krävs för att de ska lyckas med att ta till 

sig nya kunskaper.14  

Persson och Riddersporre skriver i boken Utvecklingsvetenskap för grundskolans tidiga år om 

vikten av att använda sig av olika inslag i undervisningen. De tar upp hur drama och olika 

lekar där eleverna får chansen att gå in i olika roller kan vara fördelaktigt att lägga in i 

historieundervisningen. Persson och Riddarsporre ser detta som mest fördelaktigt i de tidiga 

åren i skolan då eleverna lättare kan relatera till ny kunskap via lek. Genom rollspel och lekar 

får eleverna mer konkret chansen att själva få prova på hur det var att leva förr i tiden. Men 

samtidigt som Persson och Riddersporre lyfter drama som ett fördelaktigt sätt att undervisa 

elever i de tidiga åldrarna, så påpekar de att det inte finns tillräckligt med forskning som visar 

på hur historiemedvetenheten hos elever bäst växer fram.15 

När det kommer till historieundervisning är det enligt Hermansson och Bolstad viktigt att 

undervisningen har elevgruppen som utgångspunkt. Det är viktigt för att eleverna ska bli 

undervisade efter den förförståelse de har med sig in i undervisningen. Vidare tar Persson och 

Riddarsporres idéer upp angående rollspel och olika lekinslag i undervisningen. Att använda 

dessa kan bidra till att eleverna får något de kan relatera kunskaperna till. 

 

3.3 Läromedelsforskning i historia  

I tidigare forskning finns mycket forskning gjort på läromedel men inte så mycket på 

läromedel som används i lågstadiet. Det som finns att tillgå är riktat mot högstadie- och 

gymnasienivå vilket inte ger någon rättvis bild eftersom denna studie är inriktad mot 

lågstadiet. Trots att forskningen riktar sig mot äldre åldrar tas den med för att ge en 

övergripande bild om vad forskarna kommit fram till när det kommer till läromedel i 

historieundervisningen.  

Olsson har valt att undersöka hur gymnasielärare ser på lärobokens roll i historieämnet i sin 

avhandling Läroboken i historieundervisningen. Hon kom fram till att lärare anser att det är 

                                                           
14 Bolstad, August. Handbok i lärande- hur man lär ut för att andra ska lära in. Lund: Studentlitteratur AB, 

2013, s.10–13, 15. 
15 Persson, Sven. Riddersporre, Bim. 2011, s. 228–230. 
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viktigt att läroboken finns med i undervisningen, dock visade det sig att läroboken anses ha 

funktioner. Den kan exempelvis vara ett hjälpmedel för eleverna när de ska ha diskussioner 

tillsammans i klassen eller när de ska få arbeta på egen hand, med exempelvis att svara på 

instuderingsfrågor. Läroboken används även när eleverna ska öva hemma inför ett prov eller 

att de ska arbeta med källkritik. Olssons studie visar på att lärare på gymnasiet inte ser 

läroboken som det enda läromedlet, utan att de även väljer att använda alternativa läromedel. 

Ett alternativ de använder sig av är skönlitterära inslag som de ser som framgångsrika. 

Lärarna upplever att skönlitteraturen bidrar till att elevernas intresse för undervisningen 

ökar.16  

Jarhall beskriver i En komplex historia hur lärare och elever på högstadiet och gymnasiet ser 

på lärobokens roll i historieundervisning. Jarhalls undersökning visar på att lärarna inte 

upplever sig låsta vid läroboken utan ser den som ett stöd. Några beskriver läroboken som en 

strukturgivare som hjälper läraren med en struktur för hur undervisningen kan läggas upp. 

Jarhall kom även fram till att läroboken används som ett repetitions material åt eleverna 

exempelvis som läxa. Jarhall sammanfattar läroboken roll som en strukturgivare och en källa 

till kunskap för eleverna.17 

Danielsson Malmros har skrivit en doktorsavhandling Det var en gång ett land om 

historieundervisningen på gymnasiet. Hon beskriver att läroböckerna som kunskapsbank inte 

är lika effektiv som andra läromedel exempelvis olika medier. Hon menar att det via medier 

är lättare att komma åt nyare fakta än via användandet av läroböcker. När det kommer till 

läroböcker beskriver Danielsson Malmros att det tar lång tid innan läroboksförfattarna väljer 

att ta in nya fakta. Hon menar att det tar längre tid i utvecklandet av nya läroböcker att 

acceptera nya fakta och ser detta som ett hinder för utveckling av nya läroböcker. Hon visar 

även på betydelsen av att läroboken har ett förklarande sammanhang mellan elevernas nutid 

och det som skett bakåt i historien.18 

Ammert beskriver sin bok Det osamtidigas samtidighet att läroboken utgör en viktig del i 

historieundervisningen i dagens skola. Han beskriver också att det sakta kommer in andra 

inslag som är med och styr undervisningen och han nämner bland annat pedagogens egna 

intresse spelar in. Ammert hävdar även att lärare kan ge en felaktig bild av i vilken mån de 

använder sig av läroboken. Han menar att det förekommer att lärare vid intervjuer avtonar sin 

användning av läroboken och väljer att visa en mer kreativ sida av sin undervisning.19 

Persson och Riddersporre skriver om de tidiga åren i skolan i boken Utvecklingsvetenskap för 

grundskolans tidigare år. De beskriver hur skönlitteratur kan vara ett bra komplement till 

                                                           
16 Olsson, Annie. Läroboken i historieundervisningen- En fallstudie med fokus på elever, lärare och 

läroboksförfattare. Umeå/Falun, 2014, s.63-64. 
17 Jarhall, Jessica. 2013, s.164.  
18 Danielsson Malmros, Ingmarie. Det var en gång ett land-Berättelser om svenskhet i historieböckerna och 

elevers framställningsvärldar. Lund: Lunds Universitet, 2012, s.397, 398. 
19 Ammert, Niklas. Den osamtidigas samtidighet- historiemedvetande i svenska historieböcker under hundra år. 

Lund: Media-tryck, 2008, s.18. 
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läroboken och kan med fördel användas i historieundervisningen på lågstadiet. Vidare 

beskrivs arbete med lokalhistoria vara något som kan fånga elevers intresse för historieämnet. 

Att arbeta med lokalhistoria ger eleverna möjlighet att kunna förknippa historiska händelser 

med sin egen närmiljö.20 

Rudnert skriver i sin artikel En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot 

yngre, att han anser att läroböckerna är undermåliga. Han refererar till Ammerts tankar kring 

läroböckers icke funktion för utvecklande av elevers historiemedvetande. Ammert hävdar att 

läroboken är dålig på att förklara de historiska händelser i de texter den förmedlar på ett bra 

sätt. Han anser även att människorna framställs inte haft någon inverkan på det som hänt och 

att det som skett redan varit planerat. Att läroböckerna ger eleverna bilden av att människor är 

som marionetter i det som sker. Detta bidrar till att elevernas historiemedvetande inte 

utvecklas. Rudnert beskriver det kan få två konsekvenser för historieundervisningen. De två 

konsekvenserna är att yngre elever förlitar sig på det läroböckerna förmedlar, samt att många 

lärare använder läroböcker i sin planering som sedan blir underlag för det som undervisningen 

förmedlar till eleverna.21  

Av forskningen framgår, inte minst när det gäller yngre barn att skönlitteratur har en viktig 

roll i historieundervisningen. Ingemansson har i sin avhandling som heter Det kunde lika 

gärna hänt idag på mellanstadiet tittat på hur elever kan gynnas av att läsa skönlitterära texter 

i historieundervisningen. Skönlitteratur gör att eleverna lättare kan få en egen bild av det som 

skett. Det visar sig mer fördelaktigt att använda skönlitterära verk än av faktatexter. Genom 

att skönlitterära texter läses med inlevelse kan elevers fantasi hjälpa dem att förstå och 

diskutera historiska händelser. Ingemansson beskriver hur detta kan hjälpa elever att koppla 

ihop dåtid med sin egen nutid vilket ses som avgörande för att elever ska utveckla sitt 

historiska medvetande.22 

I forskningsläget framgår det att läroboken har varierande roller i lärares yrkesutövning. Den 

finns som hjälp till en strukturerad undervisning, ett material för eleverna samt en källa till 

kunskap. Men det framgår även att användningen av läroboken kan få konsekvenser för 

elevernas lärande. Då bland annat Rudnert beskriver läroböckerna som undermåliga och 

menar att de ger en skev bild av vad som skapat historien. Vidare tas fördelarna upp med 

olika inslag som medier och skönlitteratur, då de beskrivs fördelaktiga att använda i 

historieundervisningen.  

 

 

                                                           
20 Persson, Sven. Riddarsporre, Bim. 2011, s. 229. 
21 Rudnert Joel. 2010, s.5–6. 
22 Ingemansson, Marry. Det kunde lika gärna hänt idag- Maj Bylocks Drakeskeppstriologi och 

historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. Göteborg: Svenskabokinstitutets skriftserie, 2010, s. 74-76. 
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4. TEORI 

Som teoretisk utgångspunkt används Rudnerts diskussion av Vygotskijs teori kring begreppet 

redskap, som här blir ett sätt att betrakta läromedel på. Det innebär att i teorin valts att utgå 

från ett sociokulturellt perspektiv. Det kommer även att användas Olssons tankar om 

läromedel för att utveckla det som blir utgångspunkt för den kommande analysen. 

För att utveckla den teoretiska utgångspunkten användas Rudnerts beskrivning av tidslinjen 

som ett bra exempel. Han beskriver den som ett fysiskt föremål vilket kan hjälpa eleverna att 

förstå hur de olika tidsperioderna har infallit. Det är ett sätt för pedagogen att förstärka det 

som ska läras ut och för eleven blir det en bild att lägga på minnet. Tidslinjen blir det som 

förmedlar kunskapen mellan lärare och elev. Rudnert beskriver det utifrån Vygotskij som 

menade att de redskap som används i undervisningen medierar. Medierande redskap är det 

som utgör uppsatsens teoretiska utgångspunkt.23 

Rudnert lyfter att språket kan ses som ett redskap, det hjälper till att sortera de tankar som 

behöver ventileras. Detta för att det tänkta ska hamna rätt i minnesbanken.24 Begreppet 

redskap har även Säljö professor i pedagogisk psykologi skrivit om i sin bok Lärande i 

praktiken. Han beskriver begreppet redskap som de föremål som hjälper till att förstå det som 

varit och få en uppfattning om det som finns omkring oss nu. Han menar att både läromedlen 

samt vårt språk är de redskap vi använder oss av för att bygga vår kunskap. Säljö förklarar att 

människan utvecklat redskapen för att bättre kunna få en fungerande vardag, de blir vår 

förlängda arm hjälper oss framåt.25   

I studien blir läromedel redskapet och därmed det som pedagogen använder i sin planering 

och undervisning. Det blir någonting bildligt för eleverna att lägga på minnet så att de kan få 

hjälp att sortera de olika tidsepokerna. Läromedlet blir det som hjälper eleverna att 

kategorisera det förslutna. I pedagogens roll blir läromedlet ett redskap som kan ge ögat en 

bild till det örat kan höra. Detta beskrivs av Vygotskij som att läromedlet blir lärarens 

förlängda arm när det kommer till undervisningen, det kan ge eleverna de redskap de behöver 

för att få en medvetenhet kring historia. Utifrån teorin blir det som pedagogen undervisar 

tydligt och greppbart med hjälp av läroboken. Detta gör att läroboken får en förmedlande 

funktion vilket Rudnert valt att kalla medierande. Lärobokens medierande kan ge eleverna 

chansen att få en struktur på historien. Rudnert tar upp läroboken som exempel där han väljer 

att beskriva den som att redskap där ”vi kan ta del av erfarenheter långt bort i både tid och 

rum”.26  

I figuren nedan visas en triangel som Vygotskij använde för att förklara sin redskapsteori. 

Lärarens undervisning symboliseras med S (stimuli) och eleven med R (respons). Mellan 

                                                           
23 Rudnert, Joel. Bland stenyxor och TV-spel- Om barn, historisk tid och när unga blir delaktiga i 

historiekulturen. Malmö: Holmbergs, 2019, s.61.  
24 Rudnert, Joel. 2019, s.59 
25 Säljö, Roger. Lärande i praktiken- Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB, 2014, s.20. 
26 Rudnert, Joel. 2019, s.64. 

 



Hur lågstadielärare ser på läroboken och andra läromedel i historieämnet Emma Magnusson 

15 
 

dessa två syns en streckade linje som visar på en direkt kontakt mellan lärare och elev där det 

inte finns något som medierar. Vygotskij har även ett X med i triangeln som är en symbol för 

redskapet eller det medierande.27 I denna undersökning är läroboken det medierande 

redskapet. 

 

Det kan beskrivas enkelt genom att S är läraren och R är eleven, och den streckade linjen är 

det som kommuniceras mellan dem. Läraren stimulerar, undervisar eleven och eleven ger 

respons genom återkoppling på det läraren undervisar om. Enligt teorin kring redskap krävs 

ett redskap som förmedlar mellan läraren och eleven. Detta för att läraren ska få en 

förstärkning på det hen vill förmedla. För eleven är detta något fysiskt att förstå det som skett 

genom och som kan läggas till minnesbanken. I analysdelen kommer de intervjuade lärarna 

beskriva hur de ser på och arbetar med läromedel. Deras svar kommer sedan att analyseras för 

att ge kunskap om vilka redskap de väljer att ta in i sin undervisning. Kommer läroboken vara 

det redskap som de fyra lärarna ser som dominerande i historieundervisningen? Använder 

lärarna några andra redskap i sin undervisning och i så fall hur använder de dessa? Frågorna 

kommer att vara de verktyg som analyserar lärarnas svar vilket ger en djupare förståelse för 

hur lärare tänker runt läromedel i historieämnet. 

Utgångspunkten är att läroboken fortfarande är det redskap som används mest i 

historieundervisningen på lågstadiet. Utifrån begreppet redskap ses samband med det Annie 

Olsson kom fram till i sina intervjuer. Där beskrev lärarna läroboken som nödvändig för att de 

skulle förmedla kunskap till eleverna med sin undervisning. Olsson kom fram till att det fanns 

olika sätt att se på läroboken och vilken funktion den har i lärares arbete. Lärare kan se boken 

som en stödstruktur som är med och styr hur man lägger upp sin undervisning. Läroboken och 

dess upplägg blir då grunden för hur lärare väljer att planera sin undervisning. Läroboken kan 

även få en funktion där den blir ett hjälpmedel för pedagogen och en kunskapsbank. Det 

framkom också i Olssons resultat att det anses inte enbart räcka med läroboken i 

undervisningen utan att det behövs kompletterande inslag.28   

Utifrån detta kan det antas att det finns i huvudsak två sätt att betrakta läroboken på. Det 

första är att läroboken är det enda redskapet som lärare använder. Det andra är att läroboken 

är ett av många redskap som finns med som medierande i historieämnet.29 De två möjliga 

                                                           
27 Rudnert, Joel. 2019, s.63. 
28 Olsson, Annie. 2014, s.97. 
29 Olsson, Annie. 2014, s.104,108. 
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uppfattningarna analyseras i uppsatsen utifrån lärares beskrivningar av hur de använder 

läromedel samt hur de tänker kring olika redskap i historieundervisningen.  
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5. METOD 
 

5.1 Urval av lärare och skolor  

Urvalet är lärare på lågstadiet åk 1–3 samt att lärarna undervisar i historieämnet. Totalt har 

fyra lärare intervjuats, två från varje skola. Skolorna ligger i två olika kommuner i mellan 

Sverige. Valet gjordes utifrån syftet att få mer varierande svar från ett litet antal intervjuer för 

ett mer varierande resultat. Det har varit intressant för undersökningen i vilken årskurs lärarna 

undervisar i samt hur länge de har varit aktiva. Detta i syfte att se om längden på yrkesåren 

påverkar svaren. Det urval som gjorts har inte varit beroende av könstillhörighet då det inte 

varit intressant att undersöka. Fokuset har inte legat på vilken kompetens lärarna har eller att 

de ska ha jobbat ett visst antal år. Att lärarnas erfarenheter spelar en viktig roll i 

historieämnets utveckling är något Jarhall tar upp i sin metoddel. Jarhall beskriver hur det är 

fördelaktigt att ta tillvara erfarna lärares kunskaper.30  

De intervjuade lärarnas skolor har varierat i antal elever, lärarna arbetar i arbetslag på båda 

skolorna. Den ena skolan ligger i en mindre ort och är två parallell, medan den andra ligger i 

en mindre stad och är fyr parallell.  

 

5.2 Kvalitativa samtalsintervjuer  

Studiens syfte är att ta reda på hur lärare ser på samt använder olika läromedel i historieämnet 

ansågs det lämpligast att använda en kvalitativ metod. Larsen beskriver hur den kvalitativa 

intervjumetoden lämpar sig till undersökningar som vill gå på djupet av vad en mindre grupp 

anser om en specifik fråga. Det är alltså värderingar från den intervjuade som lyfts fram i 

samtalet och genom att använda sig av intervju som metod kan det ge en djupare förståelse för 

ett område. Därför har inte en enkät används för då krävs ett större underlag. Enligt Larsen 

kan enkät som är en kvantitativ metod ses som mer strukturerad.31Genom intervju kan lärarna 

själva få beskriva hur de tänker kring ett visst moment, exempelvis vad som de anser vara 

viktigt i planeringen. Reliabiliteten bedöms hög utifrån att vedertagen metod används som gör 

studien upprepbar. Validiteten med studien bedöms vara medelgod utifrån antal intervjuer var 

fyra stycken, det behövs något större antal för att kunna generalisera.32 

Fokus har hamnat på att få fram hur lärare ser på olika läromedel och vad de tillför i 

undervisningen. Därför har kvalitativ intervju som metod valts utifrån syftet att komma 

djupare i lärarens tankar kring de val de gör. Det som är mest betydande för studien är vad 

lärarna lyfter fram i sina svar. Att välja enkät hade inte gett samma möjligheter till att få en 

inblick i lärarnas tankar. Utifrån att enkät ger mer strukturerade svar som lärarna får välja 

                                                           
30 Jarhall, Jessica. 2012, s.58.  
31 Larsen, Ann Kristin. Metod helt enkelt- en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerups 

Utbildning AB, 2009, s.24. 
32 Dimenäs, Jörgen. Lära till lärare- Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metod. Solna: Liber, 2007, s.47–49. 
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olika alternativ på, det ger inte möjligheter att få djupgående och rika svar som visar på 

lärarnas tankar. Det kommer även vara deras utsagor som kommer att ligga till grund för 

analysen i studien.   

 

          Intervjuernas genomförande 

Kontakt togs med respektive lärare och de informerades om vad intervjun skulle handla om. 

De fick sedan välja själva om de ville medverka i studien. Första intervjun genomfördes med 

en lärare som hade tid att ses en gång till för ett kompletterande samtal om så behövdes. Detta 

för att få prova på hur det kändes att genomföra en intervju men också för att testa de frågor 

som var framtagna till intervjuerna. 

Intervjuerna fick struktur genom att de frågor som ställdes först var av öppen karaktär för att 

sedan bli mer detaljerade. Frågorna var utformade så att samtalet skulle vara strukturerat men 

att det samtidigt skulle vara ett öppet samtal med möjligheter till följdfrågor. Det gjorde att 

lärarna fick berätta på ett mer öppet och fritt sätt kring de frågor som ställdes. Eftersom syftet 

var att få en bild av hur lärarnas uppfattning var på ett djupare plan kändes denna struktur 

given för att nå ett bra resultat. Varje intervju avslutades med att fråga om informanten hade 

något som de ville tillägga samt vad de ville skicka med till läsarna av denna studie. Valet av 

avslut på intervjuerna gjordes för att lärarna skulle få chansen att på ett öppet sätt avsluta 

utifrån att det kan vara något som kommit i åtanke som kan vara intressant att komma åt. 

Lärarnas tips till läsarna bidrog till en epilog som blev en avstickare, men som gav studien ett 

roligt inslag.  

 

         Intervjufrågor  

Frågorna som togs fram till studien hade sina rötter i uppsatsens syfte och de avsmalnande 

forskningsfrågorna. Detta för att resultatet skulle uppfylla uppsatsens syfte. Inledande delen 

av frågorna handlar om läroboken för att sedan gå in på andra läromedel. Valet i frågor som 

berör andra läromedel än läroboken har tidigare forskning gett upphov till. För att inte missa 

viktiga tankar valdes avslutningsvis att kolla av om någon av informanterna hade något att 

tillägga. Det har även förekommit öppna frågor som kommit upp under intervjuns gång, dessa 

har känts relevanta att ställa för att få ett mer djupgående innehåll. 

 

5.3 Analys av intervjudata 

Analysen har varit en genomgående process som startades vid intervjutillfället och avslutades 

i den sammanfattande diskussionen. Analysen utgår från intervjuerna som transkriberas för att 

sedan fortsätta in i resultatbearbetningen för att avslutningsvis sammanfattas i diskussionen 

kring resultaten som visat sig. Något som Jarhall beskriver i sin studie när det handlar om att 
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analysera lärares berättelser är att även om utsagorna tolkas så objektivt som möjligt är det 

viktigt att vara medveten om att personliga tolkningar kan förekomma.33  

Analysen har redovisats under varje forskningsfråga, valet gjordes för att tydliggöra att varje 

fråga besvarades. Utifrån de svar som lärarna gett angående olika läromedel har lärarna 

analyserats först separat för att sedan se mönster och avvikelser. De resultat som växt fram 

har löpande i texten kopplats till forskningsläget och teorin kring redskap. Avslutningsvis har 

det landat i om läroboken är tydlig som enda historiska läromedlet eller om den är ett redskap 

bland många, vilket diskuteras i den avslutande delen av studien.     

 

5.4 Behandling av personuppgifter  
I uppsatsens intervjuer och den information som givits vid intervjuerna har Karlstads 

Universitets GDPR restriktioner följts. Innan intervjuerna startade skrevs ett kontrakt på om 

hur personuppgifterna som rör de personer som intervjuas kommer att behandlas under och 

efter studiens gång. Alla personuppgifter som kan kopplas till personerna kommer att tas bort 

både från inspelningar och andra dokument i studentens dator.  

Här finns en länk som går till mer detaljerad information vad Karlstads Universitet GDPR 

restriktioner säger: https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Jarhall, Jessica. 2012, s.63. 

https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter


Hur lågstadielärare ser på läroboken och andra läromedel i historieämnet Emma Magnusson 

20 
 

6. RESULTAT AV INTERVJUERNA 

Det har aktivt valts att ha med långa citat i uppsatsen då det är viktigt att ”låta lärarnas röst 

komma till tals”.  Det här på grund av att det som framkom under intervjuernas gång var att 

de som intervjuades hade intressanta tankar och idéer, som jag ansåg vara relevanta att ha 

med i sin helhet. 

 

6.1 Vilken funktion har läroböcker och andra läromedel i lärarnas undervisning i 

åk 1–3? 

För att få en bild av hur lärare ser på läromedel och vad som enligt deras uppfattning kan ingå 

under den kategorin fick lärarna inledningsvis frågan vad de tänker när de hör ordet 

läromedel. Lärarna fick frågan vilken funktion läromedlen har i undervisningen. Syftet med 

detta var att få en inblick i hur lärare ser på läromedel i stort samt hur de väljer att använda 

dem i sin undervisning.  

Lärare A är klasslärare i åk 1 på lågstadiet och har arbetat som lärare i cirka 4 år. Hon svarade 

att läromedel är ett hjälpmedel i undervisningen, som hon kan finna stöd och luta sig mot. 

Lärare A väljer att låta eleverna använda läroboken självständigt, genom att de läser texterna 

och sedan får de svara på frågor eller skriva en egen faktatext. Hon beskriver valet att lägga 

historieundervisningen under vårterminen i trean och inget i de föregående årskurserna. Detta 

eftersom hon upplever att elever i tidigare årskurser inte är redo för att bygga upp ett 

historiemedvetande. Hon ser det även som en fördel om eleverna kan läsa och skriva så att de 

kan arbeta med texter och frågor mer självständigt.  

I lärare A:s fall framkommer det att hon använder läroboken i planering inför undervisning 

men även tillsammans med eleverna i undervisningen. En naturlig fråga var om hon ger läxor 

i ämnet. Lärare A berättar att hon väljer att ge läxor i de ämnen som eleverna kan arbeta med 

på egen hand hemma eftersom det finns elever som inte har möjlighet att få stöd vid 

läxläsning i hemmet.  

Lärare B har jobbat som lärare i cirka 1,5 år och undervisar enbart i SO-ämnet i årskurs 3. 

Hon svarade följande på frågan hur hon tänker på när hon hör läromedel: 

Då tänker jag på böcker egentligen. Tråkiga böcker alltså egentligen gör jag det. Torra 

gamla böcker. Men sen tänker jag lite mer så kanske, nja jag tänker på böcker i första 

hand. Sen finns det ju annat men det är det jag förknippar med ordet.  

Här beskriver lärare B att hon spontant förknippar läromedel med en tråkig bok, men vet att 

det kan vara mycket mer. För att få en djupare bild av vad hon ser som läromedel frågades 

vad läromedel betyder för henne: 

Då tänker jag nog på allt egentligen. Både saker att titta i och upptäcka. Böcker, film, 

papper eller klistra bilder. Diskussioner också vad barnen själv har för tankar och så där, 

det blir också liksom allt som blir att fästa på minnet tror jag blir som ett läromedel.  
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Lärare B beskriver läromedel som så mycket mer än en gammal tråkig bok, det blir allt som 

blir en förmedling till eleverna. Hon beskriver på ett sätt som kan tolkas att det blir allt som 

finns med i hennes undervisning. Under fortsatt samtal om läromedel, det visade sig då att 

hon tillsammans med eleverna arbetat i läroboken, med texterna och frågorna som tillhörde. 

Däremot anser lärare B att det inte är särskilt givande för eleverna utan beskriver det som inte 

utvecklande för elevernas historiemedvetande. Här ses kopplingar till Vygotskijs tankar kring 

redskapen lärare använder i sin undervisning. I lärare B:s fall beskriver hon läromedlen som 

det medierade redskap som Vygotskij menar behövs mellan lärare och elev. Det framgår 

därför tydligt att hon använder sig av läromedlen som redskap i sin undervisning. Lärare B 

undervisar enbart i årskurs 3, vilket gör att frågan vilken årskurs som undervisningen i historia 

sker blir överflödig. Nästa fråga rör hur hon använder läroboken tillsammans med eleverna: 

Jag gjorde det fast jag inte ville haha. Vi läste tillsammans och gick igenom och svarade 

på frågor så lite klassiskt nästan men det tyckte jag, jag tyckte inte att det gav så 

mycket. Det som är bra med det är att dom får tänka lite då men samtidigt så tyckte jag 

inte om det. Alla frågor som var i boken var inte några särskilt tänk efter frågor eller 

jämföra frågor eller sånt som passar med läroplanen. Så inte så överensstämmande med 

kunskapskraven och det centrala innehållet så att därför kändes det som slöseri med tid 

att göra på det sättet samtidigt som jag inte ville slösa bort inköpta pengar. Så en liten 

kombination där men ja vi använde väl det men sen har vi ju SLI som jag tycker att 

man kan räkna som ett läromedel att man har tillgång till det och filmer och sånt är ju 

väldigt bra. Och mycket finns de där och det kan man ju följa upp och diskutera för att 

följa upp liksom det som står i boken 

Lärare B beskriver en kombination mellan läroboken och till exempel en film som ett 

vinnande koncept. Funktionen läromedlen har här är att lärare B anser att olika läromedel 

tillsammans blir en bra grund för undervisningen. Som tidigare beskrivits så anser hon att 

läromedlets funktion är att eleverna ska få något att lägga på minnet. Om vi återigen tittar på 

redskapet i detta fallet är intryckskällor som blir det som medierar mellan lärare och elev. 

Vidare får lärare B frågan kring om läromedlet används till att ge eleverna läxor i 

historieämnet. Lärare B:s inställning visar sig här vara snarlik med Lärare A: 

Så lite läxor som möjligt och om jag skulle ge läxor så skulle det va för att befästa 

någonting eller nån ide. Men det skulle vara en väldigt bra anledning till att ge läxor 

överhuvudtaget faktiskt. 

Här framgår det att de första två källorna inte anser att läromedlen har någon funktion när det 

kommer till läxor. Detta eftersom de väljer att inte ge läxor i historia.  

Lärare C har arbetar som lärare i närmare 20 år och för tillfället är hon klasslärare i årskurs 3. 

Läraren svarar så här när hon får frågan kring ordet läromedel: 

Det jag tänkte på direkt var ju böckerna naturligtvis, elevböcker och arbetsböcker och 

lärarhandledningar. Men det är klart läromedel är så mycket mer, så klart att det är det. 

Det är ju allt annat också filmer, jag och, studiebesök och, ljudfiler och vad det nu kan 

vara för någonting. Bild kan ju ingå där i också naturligtvis.  
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Lärare C ser även läromedel på liknande sätt som beskrivits av de andra lärarna, att först är 

det en bok men vid närmare fundering blir det så mycket mer. Läromedel blir allt de tar in i 

sin undervisning, det kan ses som allt som blir medierande mellan lärarna och eleverna de 

undervisar. Lärare C nämner även lärarhandledningen när hon refererar till läromedel. Det här 

kan ses som avvikande i redskapssyftet. Eftersom lärarhandledningen inte är ett material som 

används tillsammans med eleverna utan endast är ett hjälpmedel för läraren i planeringen. Det 

börjar här framträda ett mönster vilken funktion läromedlen har för de lärare som intervjuas. 

Det mönstret visar är att hittills har lärarna en samsyn kring vad läromedel är det kan kopplas 

till Vygotskijs teori om redskap i undervisningen. Det öppnade upp för att fråga Lärare C vad 

läromedel har för funktion när det kommer till historieämnet: 

Läromedel för mig är en trygghet ett stöd. Det är ett stöd för mig men det är framförallt 

ett stöd för elever, ganska många elever behöver ha rutiner och det ska vara lite 

fyrkantigt och så där. Och då är det skönt att ha, det blir som samma det blir en rutin.  

På ett liknande sätt som Lärare A tidigare beskrev läromedlets funktion gav även Lärare C ett 

snarlikt svar. Lärare C ser läromedlet som ett stöd samt en trygghet i undervisningen, men 

även som ett stöd för eleverna. Läromedlets funktion för Lärare C blir även att få en rutin i 

undervisningen som bygger en trygg stomme för både henne och eleverna. Läromedlet får då 

en funktion som bas i historieundervisningen, om läraren har den som utgångspunkt kan 

eleverna få en trygghet i att det finns något fast att följa. Att lärare ser läroboken som en 

ramgivare är även något som Annie Olsson såg i sin undersökning kring lärobokens roll i 

historia. Vidare beskriver även lärare C att merparten av historieundervisningen ligger i 

årskurs 3, men att hon kan komma in på historiska inslag även i de tidigare årskurserna. Hur 

ser lärare C lärobokens funktion när det kommer till att använda material tillsammans med 

eleverna?  

Ja då gör jag ju det och eftersom vi är här och vår skola är ganska gammal och det inte 

är så att tekniken inte är så där splitter ny och inte så superbra i alla klassrum och så. 

Så jag kör den gamla klassikern OH, hör och häpna, funkar varje gång. Så då drar jag 

kopior på textboken på OH plast och så går vi igenom texten via OH tillsammans och 

jag läser högt, vi stannar upp och jag frågar eleverna eller också kan man bara kolla 

rubriken och fråga barnen. ”Vad kommer det här handla om nu då, vi tittar på bilderna 

tillsammans och så. Och då är ju alla med och jag ställer frågor och dom får ställa 

frågor till mig och så. Vi går igenom texten ganska noga eller vi går igenom texten 

noga. Och lägger till och där kan man också ta till den där berättarrösten man har. Sen 

har inte eleverna varsin textbok heller. Utan det är bara arbetsböcker dom har och då 

går vi igenom texten tillsammans så och förklarar svåra uttryck och begrepp och så. 

Så dom läser inte själva och sen tar sig an en arbetsbok. Nej så gör vi aldrig, jag gör 

aldrig så på lågstadiet för det är för svårt, för svår text.  

Även lärare C använder boken tillsammans med barnen då hon väljer att låta eleverna arbeta i 

en arbetsbok där de får svara på frågor kring en text. Men hon påpekar att eleverna själva inte 

får jobba enskilt med lärobokens texter. Utan att hon gemensamt går igenom texten 

tillsammans med eleverna och sedan diskuteras texten. Lärare C går då samtidigt igenom 
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olika begrepp som kan vara nya för eleverna. Detta eftersom hon tycker att texterna i 

läroboken är för svåra för eleverna. Under intervjun upplevdes lärare C vara noggrann vid 

planering, då hon berättade att hon ansåg att det är viktigt att fundera kring hur elevgruppens 

olika behov på bästa sätt kan mötas. Detta är något som både Hermansson och Bolstad ser 

som en viktig uppgift för läraren att fundera kring när det kommer till historieundervisningen. 

Lärare C har innan beskrivit lärobokstexter som för svåra för eleverna. Det gör att läromedlen 

precis som i tidigare intervjuer inte har någon funktion när det kommer till läxor. Men lärare 

C hade ett annat intressant inslag till eleverna att göra hemma i form av att intervjua en 

släkting:  

Nej och jag har nog aldrig gett läxa i historia, säger jag rätt nu? Har jag gjort det 

kanske? Om dom skulle fått en läxa i historia så skulle det iså fall vart att fråga 

hemma. Öh frågar nån mormor eller farmor eller någon gammal granne om hur det 

var att gå i skolan då. Det är väl en sån läxa man skulle kunna ge. Som blir som en 

väldigt kort intervju, för de här barnen är ju fortfarande väldigt små eller väldigt unga.  

Som tidigare framkommit anser Lärare C att eleverna är för små för att ta sig an texterna 

själva och väljer då att inte ge läxor som är läromedelsanknutna. Det här eftersom hon anser 

att historia är ett ämne där de är lite för unga för att ta in allt för stor kunskap utan att få 

vägledning. Det kan uppfattas som viktigt för henne att eleverna får en stadig grund att bygga 

sin historiemedvetenhet på. Även detta tar Bolstad upp när det kommer till elevers förmåga att 

bygga upp sin historiemedvetenhet. Han menar att läraren inte kan ge nya kunskaper om inte 

eleven tillgodosett sig de tidigare kunskaperna läraren förmedlat. Men att som lärare C ge 

eleverna läxa att intervjua en släkting kan ge eleverna en förståelse för sin egen bakgrund. Det 

kan ge eleven en chans att få med sig något konkret in i historieundervisningen som de själva 

kan relatera till. 

Lärare D har jobbat som lärare i cirka 6 år och hon jobbar som klasslärare i en årskurs 3. 

Inledningsvis ställdes frågan vad de första hon tänker på när läromedel kommer på tal. Lärare 

D svarade då såhär: 

Det första man tänker på direkt är ju böcker såklart eftersom man själv också var yngre 

och gick i skolan det var ju bara böcker som gällde då. Så är det ju fortfarande till stor 

del så läromedel då tänker man ju på läroböcker egentligen. Även fast läromedel är så 

mycket mer idag jag menar om man nu ska tänka på historieämnet så använder vi ju 

både böcker men det är ju kartböcker, det är ju olika typer av böcker både med 

faktatexter om olika saker och ting, olika skeden i utvecklingen för människan. Sen är 

det ju kartböcker tex saker som man behöver använda när man ska prata om vart ligger 

det där som vi pratar om och vart var det här nu då, där det skedde och så. Och så 

använder vi ju jättemycket med det digitala nu för tiden också. Det finns ju massvis 

med filmer och det är ju också läromedel och det brukar eleverna tycka är lite 

spännande, att få se skådespelare som har klätt ut sig till typ, ja nånting från 

bronsåldern, eller stenåldern nåt sånt där och dom springer omkring med sina skynken 

eller yxor och allting sånt. Så läromedel genom tex filmer och så, det liksom fångar 

eleverna och det fanns ju inte lika mycket på ens egen tid liksom när man lärde sig om 

historia. Då var det mer bara sitta och läsa i böcker, få se vad har vi mer? Böcker och 
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filmer det är ju det direkt de två första sakerna jag tänker på när det kommer till historia 

och det vi använder. Det är det nog. 

Lärare D:s första tanke är böcker som de tidigare informanterna varit inne på. Men vi kanske i 

Lärare D:s intervju får svaret på varför det är böcker som kommer upp vid första tanken. Hon 

menar att det kommer från hennes egen barndom, eftersom det ofta var läroboken hon mötte i 

historieundervisningen. Lärare D nämner även filmer som ett fördelaktigt läromedel hon 

upplever att filmer fångar upp eleverna. Hon avrundar svaret med att berätta att det är böcker 

och filmer hon refererar till när hon hör läromedel. När det kom till att beskriva vad läromedel 

är för henne blir det så mycket mer än böcker och filmer:  

Ja men egentligen allting som på nåt sätt kan lära eleverna någonting. Alltså ett 

läromedel om man lyssnar på det, ett medel för att lära. Va roligt med såna frågor, 

man har aldrig reflekterat över det, ett läromedel för att lära. Ja det skulle ju kunna 

vara skolgården alltså. Om vi inte diskuterar historia nu utan om vi tänker vilket ämne 

som helst. Ute på skolgården för att leta upp saker som vi ska använda i 

undervisningen. Jag tänker saker man ska använda i bild eller nåt eller, 

läromedel….ja….det skulle kunna va, ett medel för att lära, papper och penna är ju 

också ett medel för att lära för att minnas det vi ska komma ihåg så måste vi skriva 

saker så det är också läromedel. En termometer är ett läromedel om man ska mäta 

temperatur. Allting egentligen, det finns väl ingen begränsning vad ett läromedel kan 

vara. Det är roligt när man får såna där aha upplevelser och bara inser att ja såklart, 

man kan ju använda hur mycket som helst som läromedel. För det finns ju kunskap i 

så mycket, vi själva är ju också läromedel egentligen, all den samlade kunskap som vi 

har tagit till oss igenom antingen böcker eller filmer, det kan vara en mormor eller 

farmor som berättat nånting. Allting ligger ju sparat här och det vi berättar det är, alla 

historier som vi berättar, berättelser är ju också läromedel. Ja gud det är ju allting, kan 

jag svara så? Jag kommer inte på något tydligare svar än så. Ja va roligt, nu har jag 

fått tänka till lite.  

Lärare D benämner läromedel på ett liknade sätt som tidigare lärare har gjort nämligen att det 

blir allt som finns med i undervisningen. I lärare D:s svar får vi mer utförligt svar på vad ett 

läromedel kan vara då hon ger många konkreta förslag på vad ett läromedel kan vara. Hon ser 

allt från sig själv och de kunskaper hon bär med sig till en termometer eller till och med 

elevernas skolmiljö. Här blir det medierande redskapet som Vygotskijs teori bygger på allt 

som finns i elevernas skolmiljö. Lärare D som även ser sig själv som ett redskap kan liknas 

till hur Säljö beskriver redskapsbegreppet där han menar att även språket är ett redskap. 

Lärare D berättar att hon har tillgång till tre olika läroböcker, två som täcker hela SO-blocket 

och en som är mer djupgående i de olika tidsperioderna i historieämnet. Vidare beskriver hon 

hur läroboken används tillsammans med eleverna: 

Ja precis det är ju både att jag läser för dem och dom läser själva eller ja 

tillsammans i smågrupper eller själva då. Och att ibland handlar det om att 

förmedla kunskap och ibland handlar det om att de ska leta efter kunskapen eller 

dra slutsatser från det som står i boken och förstå själva, vad som menas med det. 

Ja det är väl det egentligen ja. Det blir det här gamla tråkiga men som några 
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fortfarande tycker om när läraren står här framme och läser högt och man kan visa 

bilderna. Det blir mycket att man läser högt men det har märkts med den som det 

finns en halvklassuppsättning av att de uppskattar när man delar ut dom så där 

ibland och de får sitta och läsa 2 och 2 och fått ett häfte med lite 

instuderingsfrågor som de ska ta reda på. Det kan vara frågor om varierande 

karaktär allt från att det går lätt att hitta svaret i boken eller att det är så här kluriga 

frågor där de får fundera och använda sin egen förkunskap och fundera hur var det 

nu då? Kan det verkligen gått till så där på järnåldern och bronsåldern att de då får 

fundera mycket. Och så får de sitta och använda sig av böckerna och läsa sig fram 

till olika svar och så. Det har dom tyckt vart lite spännande också att få söka reda 

på informationen själva och inte alltid bara få den mattad till sig för det blir ju lite 

tråkigt i längden, man måste ju variera lite arbetssätt då. Men så det är bara de tre 

vi har, det vore roligt och jättespännande att veta om det finns nåt mer.  

Lärarens redogörelse av hur hon arbetar med läroboken kan anses vara likvärdigt med de 

andra lärarna i undersökningen. Nämligen att de läser läroboken gemensamt med eleverna 

men att eleverna även får arbeta med frågor på egen hand. Lärare D lyfter fram nåt intressant 

som de andra lärarna inte varit inne på, nämligen att hon upplever att det är något eleverna 

uppskattar. Hon låter eleverna arbeta på egen hand eller 2 och 2. Det påminner om lärare A 

som nämnde betydelsen av att eleverna i årskurs tre i större utsträckning kan läsa och skriva. 

Lärare A och D skiljer sig här från lärare B och lärare C. De anser istället att det är viktigt att 

pedagogen leder eleverna genom läsandet och är med och förtydligar svåra begrepp som kan 

förekomma. Här ser vi en skillnad på hur lärare ser på elevers lärande när det kommer till 

historia. Kortfattat kan det beskrivas som att två av lärarna anser att det är ett ämne där 

eleverna kan arbeta mer självständigt, medan de andra två intervjuade lärarna har en annan 

uppfattning, då de anser att det är viktigt att pedagogen leder eleverna genom undervisningen 

i historia under de tidigare åren i skolan.  

Lärare D berättar att hon själv skrivit ett examensarbete i historieämnet och upplevde att 

läroböckerna för lågstadiet är mer lätthanterliga. Läroboken är uppbyggd ur ett 

familjeperspektiv till skillnad från de läroböcker som är riktade till mellanstadiet. 

Läroböckerna för mellanstadiet ger en mer maskulin syn med mest manliga regenter och olika 

krig. Lärare D beskriver det här med egna ord: 

Men det är lättare på lågstadiet för det handlar om de stora folkvandringarna som på 

forntiden att vi rör oss till nya länder och vi sprider ut oss och jakt och samlande och att 

vi blir bofasta och bönder och så där. Då handlar det mer om gruppen om gruppen och 

om familjen. Då är det ju en man så där och en kvinna och så är det barn. Sen börjar det 

på att bli byar så där, då blir det mer naturligt att man pratar om hur det var att leva förr 

i familjen och dom olika som ingick i familjen. Som när man kommer in på 

mellanstadiet så ska det handla mer om vart rasade rikets gränser och hej och hå. Hur 

fungerade det här och vilket slag var den med di och när dog den? Då blir det ju mer 

fokuserat på mannen och det är ju tråkigt. Så det vore spännande att få se finns det 

några andra läromedel nu för tiden som lägger mer vikt vid kvinnans historia.  
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Att de läroböcker som är riktade mot lågstadiet skulle kunna tillgodose lärare och elevers 

kunskapsbehov håller inte lärare A med om utan hon anser att de är bristande i sina texter 

kunskapsmässigt. Detta är något som lärare A har gemensamt men Rudnert som nämner att 

läromedlen är undermåliga. Här beskriver lärare A sin syn på läromedlen och hur hon ser på 

dem som kunskapsförmedlare: 

Läromedlen alldeles för veka, det finns för lite fakta i de för lågstadiet i alla fall de vi har. 

Vi har två olika det är ”koll på SO” och ”boken om SO”. Och jag upplever att de är okej 

men de ger ju absolut inte allt utan du måste ju hitta mer.  

Intervjuerna har visat att samtliga lärare tar stöd och använder läroboken i sin undervisning 

samtidigt som det råder olika mening om huruvida den kunskap som läroboken förmedlar är 

tillräcklig. Men lärarna är eniga i frågan kring om läromedlen har en funktion när det kommer 

till att ge läxa i historieämnet. De ger inte läxor utifrån läromedelsmaterialet men kan ge 

eleverna i uppgift att intervju en släkting, som en av lärarna tog upp. Lärare D delar de andra 

pedagogernas uppfattning när det kommer till läxor i historieämnet: 

Har faktiskt inte gett någon läxa. Utan det vi har läxa i är läsläxa och nån skrivläxa 

kanske enstaka matteläxa. Men annars är det läsläxa eller skrivläxa i svenska. Så nej 

ingen historialäxa det har vi inte haft. Det kommer säkert mer på mellanstadiet sen, men 

lågstadiet nej. Vi har valt att fokusera på det allra viktigaste för elevernas inlärning och 

det är ju alltså att de kommer igång med skrivningen och läsningen. Det får räcka där, 

resten får de göra på lektionstid. Det ska räcka liksom de ska inte behöva göra 

någonting mer hemma. Om de inte så att de är intresserade av nånting för är de så att de 

kommer upp att de är intresserade av något särskilt i historia. Men då kan vi ju köra 

med en uppgift som att gå hem och fråga mamma och pappa eller intervjua mormor 

eller något sånt där. Visst då kan man komma på något i stunden. Men inte så att hela 

klassen får någon läxa så nej.  

Det har visat sig finnas likheter och skillnader i vilka funktioner läromedlen har i lärarnas 

undervisning samt hur de väljer att använda läromedlen tillsammans med eleverna. Något som 

kan konstateras är att läroboken fortfarande har en framträdande roll när det kommer till 

undervisningen i historia.  

Lärarna har varit inne på elevgrupper tidigare och att se över olika individers behov och det 

gav upphov till en fundering. Nämligen hur ser lärare på läromedlets funktion som stöd i 

historieundervisningen? Lärare A svarade: 

Mycket bildstöd, filmer. Som tar upp rätt fakta sen använder jag väldigt bra hemsidor som 

handlar om historia, tex museum och så, jag läst mycket på vad gäller forntiden där. Vi 

ska ju ändå anknyta till vad som finns i närområdet, eftersom jag bor och jobbar i där jag 

gör nu så försöker jag ju hitta saker som finns i närheten som barnen kan åka och titta på 

eller som vi kan ta med dom och titta på. Det finns en runsten i närheten till exempel så 

den har vi ju pratat mycket om för att dom ska få någon uppfattning om vad det är för det 

är väldigt abstrakt. Det är så längesedan så det blir svårt för dom att förstå. 
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Lärare A ser använder sig av bildstöd som en stor tillgång i sin undervisning. Hon nämner 

också konkreta saker som ett bra stöd för eleverna, till exempel är att eleverna får uppleva 

platser då hon märkt att det är lättare för eleverna att relatera till. Hon upplever att det kan 

vara svårt för eleverna att få grepp om historiska saker som hänt för mycket längesedan och 

ser därför föremål som ett slags stöd till eleverna. Lärare B är även hon liksom lärare A inne 

på bildstöd och praktiska inslag: 

Bilder tror jag är bra eller jag tror det, att få så mycket att fästa orden på som 

möjligt om man pratar om bärnsten så kan man komma med bärnsten så att de vet 

vad det är så att det inte blir tomma ord. Visa fossil om man pratar om fossil. Jag 

vet inte, jo att ha konkreta grejer att komplettera med jag tror att det blir svårt att 

bara teoretisera när man är på lågstadiet. Det är svårt nog på mellanstadiet också 

kanske men jag tror att det är viktigt att få det så man vet vad det är. Dom kommer 

ihåg när jag tog med den där grejen liksom och vi kollade på den här och fick 

undersöka och känna på de.  

 

Lärare B har samma tanke kring stöd som lärare A att det är bra med bildstöd. Båda nämner 

även att det är bra om eleverna får känna och uppleva det som undervisningen berör. Lärare B 

upplever att det blir lättare för eleverna på lågstadiet att få något konkret att relatera 

kunskapen till. I både lärare A och B:s fall blir det eleverna får uppleva medierande, 

kunskapen går inte direkt mellan lärare och elev. Undervisningen innehåller olika redskap 

som överför kunskapen mellan läraren och eleven vilket gör att redskapet är det som medierar 

kunskapen. 

Lärare C uppger följande om hur hon använder stöd till eleverna i andra ämnen än historia:  

Inte specifikt för historia, inte specifikt för det men de eleverna som har behov av lässtöd 

som har behov av att lyssna till texter med hjälp av dator och så har ju tillgång till det. Så 

alla våra läromedel som vi har, alla våra läroböcker ska jag säga. Dom har ju jag lagt in till 

dom eleverna som har behov av att ha det stödet. Och dom eleverna som går i den här 

gruppen dom, det är inga konstigheter de bara sätter igång sin dator och tar på hörlurarna 

och kör på. Det går lätt för dom för dom är så indrillade i det. Vi har ju en tidslinje på 

väggen så klart den kan man ju alltid återkoppla till när man ska prata om någonting och 

så där. Den är ju alltid i klassrummet på ena väggen. 

Hon nämner även en tidslinje som sitter uppsatt längs väggen i klassrummet som ett slags stöd 

till eleverna när de pratar om de olika tidsepokerna med järnålder och bronsålder. Tidslinjen 

är även något som Rudnert ger som exempel när han beskriver redskapet som medierande 

mellan lärare och elev. Lärare C beskriver vidare hur det blir något som eleverna kan lägga in 

i minnet och som de kan minnas längre fram i livet. Lärarna har hittills varit ense om att 

bildstöd är fördelaktigt att använda sig av i historieundervisningen. Även lärare D beskriver 

fördelarna med att använda bildstöd som hjälpmedel till eleverna: 
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Bildstöd är ju något vi pratar mycket om i skolan nu. Att det är viktigt med bildstöd, står 

man bara och läser en text eller bara pratar så har dom inget att hacka upp synen på 

samtidigt. Då tror jag att det är svårt att ta till sig kunskapen. Och därför är det ju bra, jag 

menar i dom här lägre åldrarna är det ju bilder tillsammans med faktatexterna, för då har 

de något att sitta och titta på och tänka. Det blir ju som att måla fast kunskapen i en bild på 

något sätt. Och spara den där liksom, för det kan jag minnas själv att man har fortfarande 

kvar vissa bilder från när man själv gick i skolan. Man kan minnas ett uppslag i en bok 

som man tyckte var riktigt spännande liksom, man minns en bild. Det är även bra för att 

hjälpa dem ska hålla fokus. Man kanske tänker att man inte har för långa genomgångar 

istället att man bryter av med en film eller kör en rörelsepaus så att eleverna får vara uppe 

och röra på sig. Annars är det väl inget annat sånt stöd så direkt nej. 

Samtliga lärare berättar att de använder bilder som stöd till eleverna i historieundervisningen. 

Detta för att eleverna ska få något att fokusera undervisningen på samt att det ger eleverna 

något för eleverna att lägga till minnesbanken.  När lärarna pratar om stöd i undervisningen så 

beskriver de bland annat lässtöd för de elever som har svårt att läsa. Lärare D berättar om 

vikten i att ta in kortare pausar med exempelvis dans eller någon film. Lärarna har tidigare 

varit inne på vilken funktion läromedlen och framförallt läroboken har i undervisningen. 

Deras redogörelser har gett en bild att historieundervisningen handlar mycket om att sitta still 

och lyssna och sedan svara på frågor. Att lärare D därför väljer att lägga in kortare pausar i 

undervisningen med målet att elevernas fokus ska hålla genom hela lektionen kan därför ses 

som något viktigt. För om elevernas fokus inte bibehålls så kan de få kunskapsluckor vilket 

kan resultera i att elevernas historiemedvetande inte utvecklas i önskad utsträckning. Att 

kunskapen ska vara befäst innan läraren tar in nya fakta ser Bolstad som något betydande för 

att elever ska utveckla ett historiemedvetande.    

Sammanfattningsvis när det kommer till stöd i undervisningen i historia så var lärarna eniga 

om att det var stöd i form av bilder som var framgångsrikt. Det var i form av bilder i böcker, 

filmer men även bilder för minnet och föremål som eleverna kunde få en bild att lägga i 

minnet. Lärarna pratade om studiebesök där eleverna kan få en abstrakt bild från bland annat 

föremål från den aktuell tidseran. Eleverna kan då sätta upplevelsen i ett sammanhang för att 

på så sätt få en djupare förståelse.  

Uppsummering 

När det kommer till vilken funktion läroboken och andra läromedel har så beskriver lärarna 

att de tar in många olika läromedel i sin undervisning. Samtliga lärare pratar först om hur de 

vid första tanken på läromedel tänker på en bok. Men att de efter närmare eftertanke ser 

läromedel som allt de använder i sin undervisning. Här syns ett mönster som Olsson är inne 

på, nämligen att läroboken är ett redskap bland flera. Lärobokens funktion ses i de flesta fall 

som ett medel för att ge undervisningen en struktur och en källa till kunskap för lärarna vid 

planering. Lärare C tar exempelvis upp lärarhandledningen som ett läromedel, detta är något 

som avviker när det kommer till teorin att läromedel är ett medierande redskap mellan lärare 

och elev. Detta eftersom lärarhandledningen är en beskrivning till lärarna hur de förslagsvis 

kan använda exempelvis läroboken i undervisningen. Vidare beskriver lärarna att läroboken 
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även är ett redskap där eleverna kan få stöd i exempelvis de bilder som tillhör texterna. 

Lärarna ser det som ett redskap som kan ge eleverna något att fästa kunskapen till som de 

sedan kan lägga i minnet för att sedan bygga vidare på. Samtliga lärare beskriver att de väljer 

att använda läroboken tillsammans med eleverna genom att de läser texterna och sedan svarar 

på frågorna som är utformade efter texten. Det som skiljer sig här är att lärare A och D väljer 

att låta eleverna på ett mer självständigt sätt arbeta med innehållet och frågorna till det. 

Medan lärare B och C anser att eleverna är för små för att ge sig an texterna i läroböckerna 

själva. Lärare C anser att det är viktigt att hon är med och bland annat går igenom begrepp 

som eleverna kan uppleva som svåra. Att det är finns en tudelad syn kring elevernas förmåga 

att ta sig an läroboken på egen hand kan kopplas till att lärarna har olika elevgrupper som har 

olika förutsättningar. Att lärare tar hänsyn till elevgruppen och vilket upplägg de väljer är 

något som både Bolstad och Hermansson ser som betydande. Detta eftersom de båda 

forskarna anser att det är viktigt att alla elever får undervisning efter de förutsättningar de har 

med sig in i lärandet. Samtidigt som samtliga lärare använder läroboken tillsammans med 

eleverna så betonar bland annat lärare A att hon upplever läroboken som vek och att den 

innehåller för lite kunskap mot vad eleverna efterfrågar. Att läroboken kan ses som 

undermålig är något som Rudnert även diskuterar då han tar upp vilka konsekvenser 

användandet av läroboken kan få. Det första han nämner är att eleverna kan komma att förlita 

sig allt för mycket på den kunskap den förmedlar. Rudnerts andra argument är att läroboken 

används vid planeringen som sedan blir det som förmedlas till eleverna i undervisningen. I 

denna undersökning framkommer att lärarna både låter eleverna få kunskap från läroboken 

samt att läroboken finns med vid planeringen.  

Att inte läromedel har en funktion som läxmaterial framgår tydligt i lärarnas utsagor. Då 

samtliga lärare som intervjuats inte ger läxor som är knutna till något läromedel. Det kan 

förekomma att de ger hemuppgifter i form av att eleverna exempelvis ska intervjua en äldre 

släkting.  

Det finns flera inslag som kan knytas till teorin kring redskap bland annat lärare C som tar 

upp tidslinjen som ett stöd för eleverna. Tidslinjen har även Rudnert refererat till när han 

diskuterar redskap som medierande. Även Säljös reflektioner kring språket som redskap i 

undervisningen finns med i lärare D:s beskrivning av vad hon ser som läromedel. Eftersom 

hon reflekterar kring att den kunskap hon har med sig in i undervisningen gör att även hon 

själv är ett läromedel.  

Avslutningsvis kan den första forskningsfrågan sammanfattas till att läroboken och andra 

läromedel har en betydande funktion i lärares arbete. Av intervjuerna syns det att samtliga 

lärare ser läromedel som allt som används vid planeringen och i undervisningen tillsammans 

med eleverna. Läroboken har även den som enskilt läromedel en viktig funktion i 

historieundervisningen. 
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6.2 I vilken utsträckning uppfattar lärarna i åk 1-3 att läroboken styr deras 

undervisning i historia och i så fall på vilket sätt? 

I det här avsnittet redovisas huruvida lärarna uppfattar att läroboken styr deras undervisning 

samt hur den är med och styr. Tidigare forskning har visat att lärare ser läromedel som en stor 

tillgång och som är viktigt att använda både för lärarna själva men också för eleverna. När det 

kommer till lärare A så anser hon att läroboken är viktig när det kommer till planeringen, men 

att det är ett hjälpmedel och därför inget som styr henne. 

Lärare A beskriver att hon tittar i läroboken för att bilda sig en uppfattning om vad läroboken 

tar upp. Efter att ha tittat i läroboken kollar hon även på nätet och SLI som är en internetsida 

för lärare att söka efter filmer till sin undervisning. Lärare A använder nätet för att få 

ytterligare fakta om det hon ska undervisa om. Vidare förklarar hon hur hon använder 

läroboken när det kommer till att planera sin undervisning. Lärare A berättar att läroboken 

finns med i hennes planering, men hon ger inte intryck av att hon upplever att den styr henne. 

Hon beskriver läroboken som vilket läromedel som helst eftersom hon även ser att internet 

och SLI har samma funktion som läroboken. Lärare A lyfter en viktig tanke när det kommer 

till läroböcker över lag. Nämligen att det är viktigt att vara kritisk kring den kunskap som 

läroboken kan förmedla: 

Sen är det viktigt att dubbelkolla fakta eftersom det inte finns någon läromedelskontroll 

utan att det är därför viktigt att dubbelkolla, för det kan skilja mycket åt mellan olika 

läromedel och när dom är tryckta upplever jag.  

Lärare A berättar att det inte finns någon läromedelskontroll som granskar det som står i 

läromedlen som är riktade mot skolan. Det är en viktig tanke att ha med när det kommer till 

att använda läromedel vid planering och undervisningen. Risken med att använda sig av 

läroboken i planering och undervisning är något som nämnts av bland annat Rudnert som 

tagits upp tidigare. Rudnert menar att det kan få konsekvenser om pedagogen väljer att 

använda sig av läroboken i allt för stor utsträckning. Han menar att det kan bidra till att den 

kunskap som förmedlas kan vara bristfällig. 

Även lärare B får frågan om hur hon tänker när det kommer till planeringen i historia. Läraren 

beskriver med en övergripande bild av hur tankarna går när hon planerar ett område som 

eleverna ska få jobba med:  

Jag uppfinner allt från första stund då jag inte jobbat med det förut. Försöker ha en 

långsiktig tanke bakom, försöka hitta någon rytm så att barnen känner igen sig. Men 

blanda olika medier och både läsa, titta på, diskutera, göra något så det blir en blandning. 

Jag vill att det ska vara mycket saker att fästa minnet på, sen är det inte så gamla barn 

heller så man kan inte sitta och begära att de ska skriva mycket och sånt. Sen tänker jag 

också att det ska ge dem en grund så att de har att bygga vidare på.  

Likvärdigt med lärare A har inte lärare B något som hon följer till punkt och pricka utan väljer 

att blanda olika medier. Eftersom hon anser att det är ett bra sätt för att nå alla elever. Hon 

anser även att det är viktigt att ge eleverna en bra grund att bygga vidare på. Denna tanke som 
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lärare B har kan styrkas med Bolstads första huvudelement där han beskriver sina tankar om 

ämnesinnehållet. Men hur ser lärare B på läroboken och hur den kommer in i hennes 

planering? Lärare B svarar såhär:  

Om jag tycker att den är bra så använder jag den, den är ju om man tycker den är 

tillräckligt bra så kan den ge en stomme men om man tycker att den är lite dålig så kan 

man ju bara ta vissa bitar av den. Jag tyckte att den låste fast mig litegrann, hade nog 

hellre inte haft läroboken annat än som ide men nu hade dom, när jag hade historia nu så 

hade dom ju en arbetsbok också som jag tyckte att det var lite bortkastade pengar att dom 

hade köpt in om jag inte använde den så då behövde jag ju använda den och då behövde 

jag ju använda läroboken också så att det blev lite kompromiss mellan egna tankar och att 

ändå också utgå från läroboken. 

Lärare B har lite samma tanke som lärare A när det kommet till läroboken och hur mycket 

hon låter sig styras av den. Hon använder den där hon anser att den gör nytta och kan se den 

som en stomme men att det inte alls är något hon vill låsa fast sig vid. Lärare B väljer att 

använda sig av den till största delen för att den fanns tillgänglig på den skolan hon nu 

undervisar på. Men hade det inte varit för att det finns en tillhörande arbetsbok så hade hon 

troligtvis inte använt den alls i undervisningen. Läroboken får inte heller i lärare B:s fall 

någon styrande funktion. Lärare B berättar vidare och beskriver att hon mer känner att det är 

viktigt att ha elevgruppen som styrande när det kommer till att undervisa i historia: 

Det är ju att fånga alla på något vis att tänka så att det handlar kanske inte om 

läromedlet utan att det handlar om eleverna skulle jag vilja säga, jag tycker att det är 

väldigt viktigt i alla fall. Att om man märker att detta leder ju inte till någonting eller 

detta vet jag att det inte funkar så då kan man inte ha det läromedlet för alla eller så 

måste man komplettera eller dela in dem litegrann. Även utmaningar för dom som 

behöver det för det tror jag inte vanliga läromedel har. För det är väldigt dåliga på att 

utmana de som är duktiga. Så att såna saker är också att tänka på.  

Lärare B anser att hur elevgruppens olika behov ser ut är av större vikt än att låsa sig vid en 

lärobok eller ett läromedel. Även lärare B nämner att läromedel kan vara för veka och inte 

täcker in allt utan att de har brister. Detta är något som tidigare tagits upp av bland annat 

Rudnert som beskriver läroböcker som undermåliga.  

Lärare C berättar att det på hennes skola finns en kursplan som är framtagen av en 

arbetsgrupp. I kursplanen finns det dokumenterat vad de verksamma lärarna på skolan ska ta 

upp i de olika årskurserna. Det som varit till grund för denna planering är läroplanen för 

grundskolan men även läroböckerna har varit med vid upplägget. Lärobokens rubriker har 

använts för att lägga upp i vilken ordning de olika delarna ska tas upp i undervisningen: 

Så planen när jag tänker när jag lägger upp i typ historia över ett läsår hur jag tänker då 

det är mer att jag kollar i vår gemensamma vad vi har kommit överens om, vilka punkter 

eller vilka områden är det som ska gås igenom i till exempel nu i ettan till hösten så får jag 

ju kolla vad är det som ska vara med då. Och så kan jag då ta beslut om hur, ja jag 

kommer ju gå igenom läroboken. 
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I lärare C:s fall syns det att läroboken finns med vid framställandet av dokumentet som skolan 

följer. Läroboken är den som styr med de rubriker som finns med i den vad som ska tas upp 

och när det ska tas upp. Det kan därför tolkas som att lärare C är styrd i högsta grad av 

läroboken. Att läroboken är styrande för lärare C är något som hon själv beskriver såhär:  

Ja den styr mig. Jag tar hjälp av den för, utifrån de rubriker som finns med i den SO-

boken och det som har med historia att göra då. Då är det lite lättare och barna tycker 

ju att det är roligt men ibland använder jag mig av en typ fyller i bok. Typ en 

arbetsbok, det är gött för dessa barn som vill ha det lite fyrkantigt och rutinmässigt så. 

Men däremot har jag väl inte tänkt att man måste göra på pricken som det står. I 

varken läroboken eller lärarhandledningen utan man kan plocka lite här och lite där, 

men att det är skönt att ha nåt att luta sig tillbaka emot.  

Det framgår tydligt i lärare C:s intervju att hon upplever att läroboken styr henne. Läroboken 

blir som en trygghet för både henne och eleverna. Här skiljer hon sig från de två tidigare 

lärarna som använde läroboken om den relevant att använda men som inte ansåg att den 

styrde i någon högre grad. Lärare C anser att läroboken är ett styrmedel i hennes 

undervisning. Lärare D börjar med att berättar hur hon i början av varje läsår gör en översikt 

av det hon ska ha med i undervisningen. Hon börjar då att titta på det centrala innehållet och 

vilka kunskapskrav som dom ska stäva emot. Lärare D väljer sedan att ta ut de bitar som hon 

anser vara mest intressanta att ta upp. Hon anser sig vara ganska fri att välja vad som ska tas 

upp och i vilken årskurs hon tycker är lämpligast att lägga ett visst innehåll. När det kommer 

till den mer detaljerade planeringen så väljer lärare D att låta eleverna komma med förslag 

vad undervisningen ska innehålla: 

Ofta när dom berättar själva vill de se mycket filmer eller så vill de få läsa i böcker. 

Dom har vant sig vid att det är mycket film och mycket böcker liksom. Dom trivs med 

det så då gäller det att börja samla lite material för sig själv så man känner sig lite 

påläst. Men mycket ligger ju liksom i huvudet och liksom bara, det är inte så lätt att få 

syn på det, det är ju tankar ju. Sen är det alltid svårt så där med tidsåtgång kan jag 

tycka, att det ofta att saker och ting drar ut på tiden och att det tar längre än man tänkte. 

För det finns ju heller inget som säger i vår läroplan exakt hur mycket tid du ska lägga 

på de olika delarna. Utan det är upp till var och en av oss att välja själv och hur våra 

klasser ser ur och vad de är intresserade av huvudsaken är att man har gått igenom varje 

grej. Man har fortfarande ingen tydlig arbetsgång om hur man går till väga utan man 

liksom hämtar nånting där och hittar nånting där eller letar i en bok där och så blir det 

nån slags undervisning. Har man jobbat många år i yrket så kan jag tänka att då har man 

nog jättemycket samlad kunskap redan med sig så man behöver inte sitta här och leta 

fram kunskap på samma sätt utan då kan man nog bara gå in och ställa sig och ha en 

lektion liksom och bara det här har jag redan läst för längesedan så det vet jag redan. 

Lärare D beskriver det som ganska fritt med hur lång tid hon ska lägga på varje område. Men 

hon verkar inte känna sig så styrd av läroboken i den översiktliga planeringen som exempelvis 

lärare C var med skolans dokument. Lärare D fortsätter med att beskriva hur hon tror att det 

kan vara skillnad mellan en erfaren lärare och en oerfaren. Hon tror att erfarna lärare har 

fördelen att mer gå på rutin och kanske ibland fräscha upp kunskaperna. Till skillnad från 
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oerfarna som behöver läsa mer ingående innan de ställer sig och undervisar. Lärare D 

upplever att erfarna lärare har en lagrad kunskapsbank att luta sig tillbaka på det gör att de 

lättare kan släppa lite på sin planering. Samtidigt påpekar läraren att det är viktigt för de lärare 

som är vana i yrket att de uppdaterar kunskapsbanken ibland. Detta eftersom det kan 

förekomma att det kommer ut ny forskning på ett ämnesområde: 

Nu har det kommit nya fakta om vikingatiden eller nånting och så kanske man missar 

det för att man inte, ja inte tar sig den här tiden att sätta sig och söka efter fakta och 

kunskap och så. Att man inte håller sig a jour liksom hur vetenskapen, hur det ligger 

till just nu utan att man bara förlitar sig på allt. Så det är ju lite synd om det blir så 

men alltså i det stora hela så är det nog skönt att ha en stor kunskapsbank som man har 

som grund liksom sen får man ju alltid tänka på att nu kan det vara bra att jag kollar 

om det har hänt något på det här forskningsläget på den senaste tiden liksom så att 

man håller sig uppdaterad det är ju viktigt också. Det är det ju, det är ju inte samma 

som när man själv liksom gick på lågstadiet och mellanstadiet och så där. För då 

trodde man ju fortfarande att liksom vikingarna hade hjälmar med såna där horn på, 

det vet man ju nu att det hade dom ju antagligen inte liksom. Och då kan man ju inte 

stå och säga det liksom och den här bilden är ju tyvärr så fortfarande i våra läromedel 

också, dom bilderna finns ju fortfarande med och så är det helt felaktigt och det är 

synd att det lever kvar såna gamla föreställningar, varför tar man inte bort det? Nu när 

man vet bättre, då förstärker det ju bara en fördom som inte var liksom.  

Lärare D skrattar när hon pratar om vikingarna med sina hjälmar med horn. Lärare D är inne 

på samma spår som lärare A när det kommer till den fakta som förmedlas till eleverna och att 

det är viktigt att vara källkritisk. Lärare D har beskrivit hur hon i det stora hela tänker när hon 

ska planera upp ett område och vad hon anser vara betydande att tänka på. Lärare D förklarar 

här om hon använder läroboken när hon planerar en lektion i historia: 

Ja det gör vi ju ganska mycket faktiskt just därför att det är ju skönt som sagt när man 

inte har så där jättestor erfarenhet än så är det ju väldigt skönt att ha den som en grund 

eller en bas att luta sig tillbaka på. Och är det något man funderar på när man läst 

nånting då går man självklart kanske vidare till nätet och söker mer kunskap där liksom 

sen, finns det någon annan fakta, finns det någon mer forskning eller så, är det 

verkligen så här? Så jag har i alla fall tre böcker som jag brukar använda mig av i just 

historia och dom har ju valt att fokusera på väldigt olika bitar liksom av historien och 

därför är dom väldigt bra komplement till varandra. 

Lärare D beskriver även här som hon tidigare varit inne på att eftersom hon inte känner sig så 

erfaren så är det skönt att ha läroboken som ett stöd. Men läroboken är inte med och styr 

henne utan hon väljer liksom de tidigare lärarna att även söka efter fakta på andra håll. Lärare 

D beskriver fördelarna med att hon har tre läroböcker att använda sig av då de har olika 

kunskap att tillföra i hennes undervisning.  

Uppsummering 

När det kommer till hur lärare upplever sig styrda av läroboken framkommer det vid 

intervjuerna att alla lärare förutom lärare C inte känner sig styrda av läroboken. Lärare C som 
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sticker ut från de andra lärarna säger nämligen själv att läroboken styr henne. Hon berättar 

även att skolan hon jobbar på i nuläget följer ett gemensamt dokument där läroboken varit 

med som ett styrande riktmärke. Lärobokens rubriker har nämligen använts för att lägga upp 

dokumentet och därmed undervisningens struktur. Att läroboken blir en formgivare för 

strukturen i historieämnet är något som Olsson kom fram till i sin undersökning som handlar 

om lärobokens roll. Vidare framkommer det i Olssons undersökning hur lärare överlag inte 

kände att läroboken styrde dem i deras arbete. Att läroboken finns med i lärares planering är 

lärarna ense om.  

Samtliga lärare nämner att de inte enbart använder läroboken i undervisningen utan de har 

andra källor där de söker sin kunskap. Att läroboken är ett redskap bland flera blir tydligt även 

i det här avsnittet i undersökningen. I planeringen så väljer läraren det redskap som ska 

användas i undervisningen med eleverna. Därför har det betydelse i vilken utsträckning 

läroboken styr planeringen. På det sätt som lärarna beskriver det så väljer de att använda 

boken när de anser att den tar upp avsnitt på ett bra sätt. Är läroboken det som styr läraren blir 

den ett redskap som lärare använder i större utsträckning. Hur lärare väljer att beskriva sin 

faktiska användning av läroboken är något som Ammert tar upp. Han menar att lärare gärna 

ger en mer kreativ bild av sig själva och därför ger en nertonad bild av sin faktiska 

användning av läroboken.  

När det kommer till läroboken som faktaförmedlare betonar lärarna i denna undersökning att 

det är viktigt att vara kritisk inställd när den används. Detta eftersom läroboken har brister 

samt att granskningen av läroböckerna inte längre görs utan det ligger helt på lärarna själva att 

granska den. Att läroböcker inte är ofelbara är något som kan styrkas med Rudnerts 

beskrivning av läromedlen utgivna för historieämnet. Rudnert menar att det kan få 

konsekvenser om allt för stor den av undervisningen utgår från läroboken. Konsekvenserna 

blir både att när läroboken är med vid planeringtillfället då kunskapen den besitter blir detta 

som förmedlas i lärarens undervisning. På samma sätt blir det konsekvenser för eleverna när 

de självständigt får tillägna sig kunskaperna i det självständiga arbetet med läroboken. Det 

Rudnert kommit fram till kopplat till teorin om redskapet som medierande kan avslutningsvis 

tolkas som att läroboken inte är ett bra redskap att använda sig av. Den kunskap som medieras 

med hjälp av läroboken anses inte vara tillräcklig för att eleverna ska utveckla ett historiskt 

medvetande. Som nämnts i forskningsläget förklaras inte händelserna tillräckligt och 

människan framställs som en icke påverkande faktor av vad som skett i svunna tider.  

   

6.3 Vilka alternativa läromedelsformer än läroboken används av lärare i ämnet 

historia i åk 1–3? Hur används dessa alternativ?  

Vi har nu varit inne på läroboken och undervisningen kring den men som svaren har visat så 

tar lärare in alternativa läromedel i sin undervisning. Det jag har kommit fram till så här långt 

är att lärarna överlag ser läromedel som något större än bara läroboken. Vi har varit inne på 

att det kan vara allt som används i undervisningen. Dock vill jag vill veta mer specifikt vad 
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lärarna faktiskt använder i sin undervisningen när de kommer till historieämnet och vad de 

tror att de tillför. I intervjuerna framgår det att vissa ”alternativa” läromedel är mer vanliga än 

andra. Skönlitteratur tycks vara den vanligaste, det här är något jag sett i den tidigare 

forskningen. Både i Annie Olssons avhandling men det är även något som nämns av Persson 

och Riddarsporre.  

 

Det första alternativa läromedlet som diskuteras är skönlitteratur och hur den används i 

undervisningen. Lärare A beskriver här hur hon ser på skönlitteraturens användning i 

historieundervisningen: 

 

Ja i historia finns det ju många böcker som handlar om stenåldern tex. Nu kommer jag inte på 

någon men det finns väldigt bra böcker som liksom är skönlitterära som ändå är sann fakta fast 

dom är skrivna som sagoböcker. Och dom brukar barnen tycka väldigt mycket om, barn tycker 

ju om historia upplever jag. Dom tycker det är kul.  

Lärare A beskriver att det är fördelaktigt att använda skönlitteratur då det finns mycket 

material att tillgå. Hon upplever att eleverna uppskattar när det kommer in skönlitterära inslag 

i undervisningen. Lärare A väljer att använda det för att eleverna ska få chansen att måla upp 

en egen bild av hur det var under tidsperioden de arbetar med. Hon berättar hur inslaget med 

skönlitteratur i historieundervisningen är en stor tillgång i undervisningen.  

Skönlitteratur är även ett inslag som lärare B nämner att hon någon gång använt sig av i sin 

undervisning: 

Ja jag försökte men det var för lite tid så var det, det var uppskattat men det gick inte att 

få ihop det så det rann ut i sanden den skönlitterära delen. Då hade det varit skönt att ha 

haft svenska också.  

Lärare B beskriver här att hon en gång försökt att få in skönlitteratur i sin undervisning men 

att det begränsade henne eftersom hon endast undervisar i ett ämne. Det ger henne därför inte 

möjlighet att arbeta ämnesövergripande och få in inslag av historia i andra ämnen. Vad tror 

lärare B att skönlitteratur kunde tillföra i hennes undervisning? 

Jättemycket, som sagt jag tyckte jag hade så bra tankar nyss. Att det kan bli spännande, 

det blir lite verklighets känsla på det eller att man kommer in på hur det skulle kunna 

vara egentligen. Ja att man kan jämföra med hur man själv har det blir det ju också. 

Passar ganska bra med läroplanen då det är att man ska kunna jämföra då och nu. Det 

kan ge lite andra perspektiv, befästa på minnet på. Det blir lite mer levande på ett vis 

om det är bra. Även om de inte är det så tror jag att de får in mera input. Men att det är 

bra att kunna göra det också lite tematiskt.  

Det som visat sig i lärare B:s fall är att hon tror att det kan tillföra en verklighets känsla till 

eleverna. Genom skönlitteraturen kan eleverna få bygga upp en egen bild av hur det var förr i 

tiden. Lärare B ser det även som en möjlighet för eleverna att kunna jämföra då och nu genom 

användandet av skönlitteratur. Att eleverna ska kunna göra jämförelser mellan då och nu finns 

med i läroplanen som tar upp vad historieundervisningen ska bidra till. Lärare B ser 
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skönlitteratur som ett redskap för eleverna att få något att fästa i minnesbanken. Även lärare C 

beskriver hur hon upplever skönlitteratur som ett positivt inslag i undervisningen: 

Ja det är väl det här att försöka förstå att det finns en bredd och att det handlar ju om 

människor också om vi går till Selma Lagerlöf, här nu då så tänker man ju att det 

namnet har dom väl hört. Det finns ju ingen unge som inte hört namnet men efter dom 

sen lyssnat på lilla Selma så kommer dom ju också förstå att Selma har också varit barn 

engång. Det blir ju liksom en liten bredd och en fördjupning också i historia. Att det 

inte blir så tradigt, historia behöver inte vara årtal hit och kungar dit som jag tyckte att 

det kanske var när jag gick i skolan själv. För hur intressant är det? Det är väl bättre 

kanske att veta vad det hade för betydelse och det är ju det nu vad det hade för 

betydelse och hur ser en spis ut idag i jämförelse med en på 1800-talet eller på 

stenåldern eller så va? Den utvecklingen i olika delar hur. Fordon då och nu, yrken då 

och nu att man kör jämförelser så sett. Årtal är ju mindre viktigt. 

Lärare C ser skönlitteratur som ett medel där eleverna kan få en bild av hur det var för andra 

människor förr i tiden. Lärare C ser även hur skönlitteratur kan ge möjligheten att jämföra hur 

det vad förr mot hur det är nu. Det framkommer också att hon upplever att det bidrar till att 

undervisningen blir mer intressant för eleverna. Hon beskriver skönlitterära inslag som 

framgångsrika. Lärare C nämner hur det kan bidra till att undervisningen inte handlar om att 

rada upp historiska händelser för eleverna. Samt att det kan ses som ett redskap där eleverna 

kan få möjligheten att få en egen bild av det som skett förr i tiden. Det lärarna beskriver så här 

långt kan ses som intressant då de beskriver skönlitteratur som en stor tillgång i 

historieundervisningen. Vidare berättar lärare D under intervjun att hon snart ska starta upp ett 

område där hon ska ha med ett skönlitterärt inslag: 

Den heter typ flickornas historia eller nånting. Och där är det en författare som har 

skrivit texter som är skönlitterära men som utspelar sig i olika epoker, olika tidsskeden 

från forntiden fram till kanske häxorna när dom brändes på bål och så. Då får man följa 

en så det blir som lite kortare noveller. Så lite lagom så att dom inte är för långa att läsa 

i klasser. Och så har ju den här författaren med hjälp av fakta som man har ändå om hur 

det var att leva på den tiden. Så har han skapat en berättelse som ska få eleverna att 

liksom ändå kunna känna nånting, känna hur var det att leva då? Inte bara att 

uppstyltanade och det här uppradandet av faktan utan man får en känsla för hur var det 

en vanlig dag i livet då liksom.  

Lärare D ser även hon skönlitteratur som ett redskap där eleverna får en inblick i hur det var 

förr i tiden, utan att det blir att rada upp hur det sett ut historiskt. När det kommer till 

skönlitteratur som ett alternativt läromedel så finns det en enad uppfattning bland lärarna i 

denna undersökning. Lärarna beskriver det som ett spännande inslag i undervisningen, som 

kan bidra till att eleverna får möjligheten att bilda sig en egen uppfattning om hur det var att 

leva förr i tiden. De beskriver det även som ett utmärkt sätt att öppna upp för diskussioner 

kring skillnader och likheter mellan förr och nu. Den slutliga reflektionen som kan dras av 

användandet av skönlitteratur som ett alternativt läromedel landar i att lärare ser det som en 

stor tillgång. Det här är något som Olsson kom fram till i sina intervjuer då lärarna beskrev 

det på ett liknande sätt när det kommer till att väcka elevers intresse. Något som även 
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framkom i Olssons intervjuer var att lärarna såg filmer som ett bra alternativ för att väcka 

elevers intresse för historieämnet. Därför blev det naturligt att även fråga lärarna i min 

undersökning hur de såg på att använda filmer i sin undervisning. Lärare A tar även här upp 

hur eleverna kan få använda sin fantasi när filmen blir ett redskap i historieundervisningen: 

Att barnen får komma liksom använda sin fantasi lite, just detta att de får måla upp egna 

bilder och där innan det kanske man kollat på någon film eller någonting så att de ändå 

har en liten bild av hur det såg ut och sen att de ändå liksom förstår hur det har sett ut. 

Det var ju väldigt bra för ett år hade dom ju den här hedenhös på julkalendern det var ju 

väldigt omtyckt av barnen. För det var ju också om historia.  

När det kommer till film ser lärare A det på ett liknande sätt som hon beskrev 

skönlitteraturens roll i undervisningen. Lärare A beskriver det som ett redskap som kan 

fördjupa elevernas kunskaper i hur det såg ut under den tid filmen utspelar sig. Hon beskriver 

det även som ett inslag som eleverna uppskattar vilket kan tolkas som det Olsson såg i sina 

intervjuer. Nämligen att det kan utveckla elevernas intresse för historieämnet. Vidare 

beskriver lärare B filmer som ett komplement till läroboken:  

Jag har använt det både som, ofta har jag tänkt att man går igenom en sak två gånger fast 

på två olika, sätt lite så blir det att man kanske följer boken eller har något annat man 

utgår från och så har man filmen som också tar upp samma fast dom presenterar det på ett 

annat sätt och det blir med bild också och kanske lite mer levande eller att det blir en 

annan som förklarar. Även lite andra saker som kommer upp, så jag tänker att det är 

lättare. Dom tycker även att det är intressant och så har dom fått lite förförståelse och så 

får man lite repetition och lite input. Samt att det är på ett annat sätt så att det fångar upp 

fler och har man missat en lektion så har jag alltid två tillfällen som man har chansen att 

åtminstone få höra på ett eller annat sätt samma sak.  

Här i lärare B:s svar kommer det fram att hon ser film som ett sätt att ge eleverna chansen att 

få kunskap från flera intryckskällor. Det blir även ett sätt för henne att kunna ge möjlighet för 

de elever som kanske missat en tidigare lektion eller för eleverna att få repetera ett område de 

arbetet med. Det som kan antas i detta fallet är att lärare B väljer att ofta ta in film som ett 

alternativ då hon tidigare beskrivit skönlitteratur som något hon vill göra men som inte hinns 

med. Detta eftersom hon endast har So-ämnet, men när det kommer till film beskriver hon det 

som något hon ofta använder för repetition och chans till de elever som missat tidigare 

lektioner. Lärare C beskriver film som ett alternativt läromedel på följande sätt: 

Det finns ju dom här där man ska jämföra förr och nu. Hur det är att vara barn nu och hur det 

var att vara barn förr och eftersom de här barnen och jag har så stor åldersskillnad mellan oss. 

Så kan ju jag berätta hur det var när jag själv var barn och det är ju så främmande för barnen 

här. Dom tänker ju att det är som att det vore på stenåldern kanske och endel saker är ju 

fortfarande lika det här med att leka och sådär. Men mycket är ju helt olika, det är ju så stor 

skillnad på att vara barn i skolan idag mot när jag gick i skolan som barn och då finns det ju 

också även dom här filmerna om Barnen i Bullerbyn. Alltid spännande att titta på, och det blir 

så där levande för eleverna hur det kunde se ut då. Sen finns det ju väldigt mycket att välja på 

och titta på filmer just. Vi använder ju SLI.se där som är superbra, det finns ju hur mycket som 

helst att hämta där. 
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Lärare C ser det som ett sätt för eleverna att få en bild av hur det såg ut förr. Det här är något 

som de andra lärarna redan varit inne på. Lärare C som arbetat längst av lärarna ser det som 

en fördel att prata med eleverna om hur det var under hennes egen barndom. Hon nämner då 

film som ett komplement till det de diskuterat kring förr och nu. Lärare C berättar vidare vad 

hon anser att filmer kan tillföra i historieundervisningen:  

Det är ju variation i inlärningen helt enkelt att det blir något annat, det gäller att 

försöka hitta den, vi har ju olika inlärningsstilar, alla människor har olika. Och dem 

måste man försöka tillgodose, allas behov och det måste ju finnas en variation annars 

blir det ju så tjatigt för alla.  

Lärare C beskriver hur elever lär olika precis som lärare B var tog upp vid sin intervju, där 

hon beskrev att det är bra om elever får det berättat för sig via olika medier. Lärare C har här 

gett en djupare förståelse för hur viktigt det är då det krävs variation i undervisningen för att 

nå alla elever. Lärare C tar även här upp att genom att ta in film i undervisningen så kan det 

undvikas att inlärningen blir enformig för eleverna. Det kan även om man går tillbaka till 

forskningsläget och kollar på en undervisning helt från läroboken resultera i det Rudnert tar 

upp. Där han beskriver hur en undervisning med enbart läroboken kan bidra till att elevers 

faktakunskaper blir bristfälliga, detta då han beskriver de flesta läroböcker som 

”undermåliga”. När det kommer till hur lärare D väljer att använda filmer i undervisningen 

beskriver hon det på följande sätt: 

SLI är guld värt och det finns mycket som är nyproducerat med där och då får man ju 

verkligen in dom nya fakta och den nya kunskapen som forskare har kommit fram till liksom, 

för det är ju en del av dom där filmerna som är gjorda 2017–2018. Man märker vad mycket 

eleverna bara sitter och stirrar liksom. Dom tar ju in så väl via det visuella och att de får se och 

höra. Så är det väl så att vi är ju, det är ett generationsskifte, det blir ju mer och mer skärmtid 

framför olika saker som tex mobil, datorer och tv än vad det var när man själv var liten. Så att 

det är ju inte konstigt att elever nu för tiden känner att det är en större dragningskraft att lära 

via en skärm liksom där nånting rör på sig och där nån pratar och det händer nånting. Det blir 

mer naturligt för dem. För dom blir ju alltid jätteglada när det får se en film om samma sak 

som jag har stått och visat i boken och pratat om, då blir dom uppspelta och ah och det fastnar 

lättare också kunskapen om dom tycker att det är spännande och dom tycker att det är kul. Så 

man inte står här och mall varje lektion för det kan man inte göra även fast man måste göra det 

ibland också eftersom inte allting finns via film så är det ju.  

Även lärare D tar in mycket inslag med filmer när det kommer till historia, hon ser det som en 

möjlighet att få in nyaste kunskaperna. Lärare D beskriver hur hon använder sig mycket av 

SLI i sin undervisning. Hon upplever att elever idag är mer framför skärmar än tidigare. Det 

gör att hon upplever att filmer i undervisningen kan bidra till ett naturligt inslag för eleverna. 

Lärare D beskriver hur undervisningen inte riskerar att bli så enformig när läraren väljer att 

använda sig av filmer i undervisningen. Liksom lärare D här beskriver filmers användning var 

tidigare lärare C inne på när hon beskrev skönlitteraturens fördelar. Lärare D beskriver mer 

ingående hur hon vanligtvis väljer att lägga upp undervisningen med hjälp av filmer: 
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Jag använder vi ju så mycket vi bara kan liksom. Om det finns en film om det vi pratar 

om då använder man den och diskuterar den och kanske spånar vidare på frågor som 

kanske kommer upp efter filmen liksom och kanske går in lite på google tillsammans 

och vi kanske kan hitta något tillsammans och mer fakta om det där som dom sa och så.  

Här blir det tydligt att det är vanligt förekommande att lärare D använder filmer kontinuerligt 

i sin undervisning. Hon ger även förslag på hur det kan se ut i hennes klassrum efter att de sett 

en film. Det framkommer att hon inte enbart väljer att låta eleverna se på en film utan hon vill 

efteråt följa upp de frågor som finns kring filmen. Lärare D beskriver hur hon och eleverna 

går gemensamt igenom frågorna och tar reda på mer fakta bland annat via Google.  

Det som har visat sig genom intervjuerna när det kommer till film är att samtliga lärare ser det 

som ett redskap som de använder sig mycket av. Det här då lärarna upplever att det berikar 

undervisningen och gör att den blir mer varierad. Lärarna beskriver det även som ett sätt som 

ger möjlighet för fler elever att ta till sig kunskaper. Några av tankarna som lärarna delar med 

sig av liknar de tankar de hade kring skönlitteraturens funktion i undervisningen. Det här kan 

ses som intressant då det ofta förekommer att böcker även blir film. Det kan vara intressant att 

i framtiden titta på vilken betydelse böcker som blivit film kan ha för historieundervisningen 

och om det kan gynna eleverna.  

Något som Persson och Riddarsporre tog upp i sin bok som finns med i forskningsläget var 

hur rollspel kunde vara fördelaktigt för historieundervisningen. De visade på att det kan ge 

eleverna chansen att uppleva hur det var att leva förr i tiden. När jag läste det blev jag 

intresserad att ta reda på hur lärarna i min undersökning ställde sig till rollspel. Detta var vad 

lärare A sa angående om hon använt sig av rollspel i historieundervisningen: 

Nej det har jag faktiskt inte gjort. Men däremot har jag varit i praktik i en klass på 

mellanstadiet som hade det och dom tyckte att det var väldigt svårt så därför har jag valt 

att inte göra det. Det kräver ju att barnen kan samarbeta väldigt bra så det är ju vilken 

grupp du har. Som min klass som jag har nu som är väldigt duktig på att samarbeta kan 

jag säkert göra sånt i men dom andra klasserna.  

Lärare A stannar upp och funderar en kort stund och fortsätter efter en kort stund: 

Eller jo i min första klass gjorde dom ett rollspel som vi filmade in. Då fick dom hitta 

på själva kom jag på nu det hade jag glömt. Jo där fick dom hitta på själva och dom 

tyckte det var superkul. Men det var lite svårt för dem för att de hade inte fått med sig 

så mycket och eftersom jag fick dem i trean så visste jag inte hur mycket de kunde så 

därför blev det svårt då.  

Lärare A beskriver att hon upplever att rollspel kräver att eleverna kan samarbeta och att hon 

upplever att elever kan se det som ett svårt moment. Hon förklarar att det även påverkar 

vilken elevgrupp du har om det är genomförbart. Lärare A beskriver det som att hon upplevt 

att det kräver mycket av eleverna och att det kan bli extra svårt om eleverna inte har 

tillräckligt goda ämneskunskaper. Lärare A diskuterar vidare kring rollspel i undervisningen:  
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Jag tror det hade tillfört mycket för det kräver mer av barnen. Eftersom man kräver mer 

av dem att de ska ha en större faktaförståelse. Så det kräver mer av barnen och just det 

att de ska kunna samarbeta det är inte alla grupper som kan det och sen att det tar lång 

tid för de ska liksom planera det, de ska träna och det ska genomföras. Så det kräver ju 

kanske att det är mer än en personal för att kunna assistera alla. Nja jag tror att. Nja nej 

det tror jag mer handlar om ett intresse när man pratar om det. Alltså dom ställer ju 

mycket frågor tänker jag. 

Lärare A beskriver att hon tror att det kräver att eleverna tillgodosett sig kunskaperna 

ordentligt samt att det kan vara krävas mer personal då eleverna kan behöva mer vägledning. 

Hon tror att det ligger mer på vilket intresse pedagogen har för ämnet hur det gynnar 

elevernas lärande. Lärare B säger att hon aldrig använt sig av rollspel i sin undervisning men 

att hon anser att det är något som hon borde ha gjort. Vidare beskriver lärare B vad hon tror 

att rollspel kan tillföra i historieundervisningen: 

Jag tror att det blir något som sticker ut litegrann och kan bli någonting som gör 

någonting torrt och tråkigt lite levande och busigt. Jag tror inte att det passar 

alla men jag tror några kan det ändå ge att det glömmer man inte då heller 

kanske. Åh man måste aktivt göra något med både kroppen och tänka igenom 

det man ska göra för barnens del så att det hade jag nog velat om jag hade fått, 

där är jag ganska oerfaren så det hade jag nog om jag hade haft stöd hade jag 

gärna provat det. Om det hade funnits utrymme men det hade jag inte det så då 

blir det sånt som inte blir lika lätt att göra.  

Lärare B ser det som en möjlighet att ge eleverna en rolig och minnesrik historieundervisning. 

Läraren beskriver det som Persson och Riddarsporre gör i forskningsläget, då de beskriver det 

som att eleverna får gå in i en roll och att de då får prova på själva hur det var att leva förr i 

tiden. Även lärare C diskuterar kring rollspelets funktion i undervisningen men istället för att 

eleverna går in i en roll så väljer hon att själv göra det: 

Det beror på vad det handlar om, är det något som jag är väldigt insatt i själv så kan jag 

med lätthet stå och berätta och så att jag blir nån. Kanske jag blir nån stenålderskvinna 

eller vad det nu kan vara. Det blir som ett litet uppspel, däremot så har jag inte jobbat så 

länge på lågstadiet så jag har inte använt mig så mycket av att göra teateruppspel eller 

sådär med barnen, det har jag inte gjort. Men det vet jag att de gör ganska mycket på 

mellanstadiet, i alla fall i ett arbetslag. Där det handlar om vikingatid också så det blir 

spännande, spännande tidsperioder.  

Lärare C berättar hur hon ibland går in i en roll om lektionen exempelvis handlar om 

stenåldern så kan hon välja att gå in i rollen som en stenålderskvinna. Lärare C har inte arbetat 

med rollspel med eleverna i sin klass, hon upplever att det är något som förekommer oftare på 

mellanstadiet. Lärare C beskriver på ett inlevande sätt hur hon gärna går in i olika roller 

framför eleverna då hon upplever att det är ett bra sätt att förmedla historia på: 

Jag älskar ju det när det kommer saker som jag är väldigt säker och har mycket kunskap 

kring då kan jag sväva ut ikring det extra mycket. Och berätta och kanske ta på mig en 

slags roll där, är det en sjökapten så kan man ju va en sjökapten ett tag och så. För det 
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är det roligaste och nu är inte det historia för det är religion, men det är ju religion på 

ett sätt, men det är superkul när man kan ta på sig rollen som Gud eller Moses eller så 

och man kan tala till folket ah, så där. Då blir att berätta som en saga mer. Mycket 

roligare och ungarna sitter ju och är alldeles med va dom är helt supermed då. Jag tror 

att det blir lite levande, det blir ett minne tror jag så att de kommer ihåg det. Jag tänker 

att det blir som en sak som man kan hänga upp där i minnesbanken. Det dyker ju upp 

och då kan man ju också säga att kommer ni ihåg när jag berättade om Goliat och David? 

Ahh säger dom då va. Och då kan man liksom återkoppla till sånt som man har berättat 

så där levande ikring.  

Lärare C beskriver att om det något hon känner sig säker på blir det lätt för henne att gå in i 

roller och att hon då tycker att det är ett kul sätt att jobba på. Hon upplever även att det bidrar 

till att eleverna är mer med och att de blir mer intresserade för det som sker i undervisningen. 

Läraren berättar även att hon upplever att det blir ett moment för eleverna att lägga till 

minnesbanken och som de sedan lättare kan återkoppla till. Det här sättet att se på rollspel är 

något som lärare C är ensam om bland de fyra lärarna att använda sig av. I alla fall när det 

kommer till de svar som analyserats i den här undersökningen. Det här skulle vara intressant att 

titta vidare på om det hade funnits mer tid. När det kommer till lärare D och hur hon ser på 

rollspel i undervisningen så beskriver hon det på följande sätt: 

Nej alltså jag tror inte, jag vet inte om det skulle funka för den här klassen. Man får ju 

också känna av liksom hur grupperna är. Även om dom själva säkert skulle tycka att det 

var jättekul så känner jag att vi inte riktigt har förutsättningarna för det för dom blir lite 

för vilda liksom. Dom kommer upp i varv och såna här saker och så har man inte 

utrymmet att göra det heller nu när vi flyttat. Vi har nästan bara tillgång till 

klassrummet och du ser ju va dumt och tokigt det är mellan min kollega och mig liksom 

det är glasväggar, det hörs. Nej just nu funkar inte det men det vore skoj att testa nån 

gång dock är det någonting som jag känner mig lite osäker på själv så då skulle man 

nog behöva först inhämta lite mer kunskap för sin egen del tror jag så man känner sig 

säker och kan göra det bra med eleverna. Men just den här gruppen jag vet inte om det 

skulle funka i den alltså, jag tror att dom skulle bli lite för uppspelta 

Lärare D upplever att det inte är ett moment som hennes elever skulle gynnas av. Både 

gruppmässigt men även på grund av att de nya lokalerna de flyttat in i inte är anpassade efter 

det sättet att lägga upp undervisningen på. Men hon ser det som ett intressant inslag som hon 

gärna provar på någon gång. Lärare D beskriver att rollspel med eleverna kräver att hon är 

påläst på hur det kan läggas upp. Hon ser kunskapen kring upplägget som en förutsättning för 

att rollspelet ska nå sitt syfte. Hon beskriver vidare vad hon tror att rollspel i undervisningen 

kan bidra med när det kommer till elevers lärande: 

Men då får dom ju göra kunskapen till sin egen då får dom ju verkligen, om dom ska ha 

rollspel och leva sig in i det hur det var på den tiden så måste dom ju ha faktan och det kan 

dom ju inte göra om dom inte har tillgodosett sig den ordentligt. Den kunskapen som vi 

pysslat med de här lektionerna. För har dom inte förstått vad vi pratat om de hur ska de då 

kunna gå in i rollen och spela den bra alltså. Ja nej det är nog ytterligare en dimension och så 

blir det ett annat sätt att visa för mig att dom har tagit in kunskapen. På ett annat sätt än att 
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skriva ett skriftligt litet prov där som svarar på frågor och letar i böckerna eller räcker upp 

handen så där. Det blir ju ett annat sätt att visa också att man har fattat och det är ju alltid 

nyttigt att det finns flera olika sätt att visa sin förståelse på.  

Lärare D tror att rollspel kan vara ett bra sätt för eleverna att visa på den kunskap som de tagit 

till sig under hennes lektioner. För hon tror att det kräver att eleverna har goda kunskaper 

kring det rollspelet handlar om. Detta för att de ska kunna gå in i sin roll och spela den på rätt 

sätt. Lärare D ser det som en stor möjlighet att använda just rollspel till bedömning av ett 

område som går mot sitt slut. Hon menar att det blir ett sätt att variera sina bedömningar och 

ser det som ett nyttigt inslag i sin undervisning. Att se rollspel som en chans till att bedöma 

eleverna är lärare D ensam om att ta upp. Något som alla fyra lärare har gemensamt är att 

rollspel inte är något de använder i de klasser som de i nuläget undervisar i. Lärarna ser det 

ändå som ett intressant inslag som kan ge eleverna en djupare kunskap.  

Andra alternativa som diskuterades av lärarna förutom de som tidigare diskuterats var bland 

annat utflykter. Lärare C såg utflykter som ett givande moment för eleverna i 

historieundervisningen. Att eleverna ska ha få uppleva historiska inslag har skolan tagit med i 

det gemensamma dokumentet i So i lärare C:s verksamhet. Här beskriver lärare C lite 

kortfattat hur skolan valt att arbeta med utflykter som inslag: 

Eftersom vi bor där vi bor, vi har skolan här. Så passar man ju på att utnyttja det som finns 

runt omkring i närmiljön till exempel varje precis innan sommaren där varje år så går ju 

hela lågstadiet till gravkullarna. Så får man ju lära sig lite där och där är ju gamla skolan 

men kan gå in i och titta hur det såg ut när man gick i skolan förr. För barnen tycker ju det 

är jättekul, att vara inne i gamla skolhuset där. Sen har vi ju gamla vattentornet som också 

står på en gammal gravkulle, den stora högen där är ju också ett gammalt fornmärke eller 

fornminne. Borta vid skogen är det ju också lite kullar där som är något fornminne från 

gamla tider och inte nog med det, nere vid Fryken har vi ju Sveriges första järnväg. Där vi 

besöker en gång per lågstadie tågmuseet där det finns berättelser och bilder från Frykstad 

och loket också, jag tycker att det är jättespännande. Så då blir det ju ändå väldigt mycket 

berättande när man ändå är igång med det. 

Lärare C beskriver hur skolan arbetar med den lokala historien med eleverna, då de använder 

de sevärdheter som finns i närområdet. De besöker platser i närheten och går på olika museum 

för att ge eleverna en bild av hur det såg ut på den platsen förr i tiden. Lärare C berättar även 

att det är dags för hennes trea att åka iväg på en skolresa till bland annat Selma Lagerlöfs 

Mårbacka. Det är något som hon ser har en stor historisk anknytning när det kommer till de 

ämnen som vi lär ut i skolan. Vidare beskriver lärare C hur de valt att lägga upp 

undervisningen kring den klassresan eleverna snart ska få uppleva. Lärare C har valt att 

eleverna ska få en förförståelse innan de ska åka till Selma Lagerlöfs Mårbacka: 

Man vill ju lägga ner lite mer tid på just Selma Lagerlöf och då räcker ju inte SO 

timmarna till utan då blir det ju svenska. Så då har jag tagit hem cd-skivorna med Lilla 

Selma som vi ska lyssna på. Jag har läst bortbytingen och min kollega har fått tag på en 

något enklare variant av Nils Holgersson underbara resa genom Sverige så den ska vi 

också läsa och kanske se filmen också då innan vi åker dit. Se på bilder och så där, 
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kanske rita av Mårbacka som det såg ut tidigare innan det blev ombyggt och så. Vi har 

ju Värmlands historia, det är ju superbra. Och Ransberg då ska det ju fångas fisk där i 

ån och så ska det lagas mat i en grop.  

Lärare C beskriver upplägget innan klassresan som ett sätt att ge eleverna kunskap inte enbart 

om Selma Lagerlöf utan även för några av hennes verk. Men eleverna får också en inblick i 

hur det såg ut på den plats som de ska besöka förr i tiden. Det kan tolkas som att lärare C 

väljer att ta in inslag där eleverna får förståelse kring hur det va förr innan de åker. Detta för 

att eleverna ska få en förförståelse kring den plats de ska uppleva. Lärare C ska bland annat 

visa gamla bilder på Mårbacka hur det såg ut innan ombyggnationen.  

Lärarna nämnde även att de valde att arbeta med faktatexter och bilder i 

historieundervisningen. Det här ger ett mer ämnesövergripande inslag ett sätt som lärarna 

varit kanske varit inne på lite innan i intervjuerna. Att arbeta ämnesövergripande betyder att 

historieämnet även finns med som i detta fallet svenskan i form av faktatext eller ämnet bild. 

Lärare A pratar om hur hon väljer att arbeta ämnesövergripande:  

Dom får då söka på nätet och fått skriva lite fakta och göra lite presentationer inför 

varandra. För det är väldigt tacksamt eftersom det finns ganska mycket och just detta 

med källkritik får dom ju in också då för det kan ju stå en sak på en sida och en annan 

på en annan. Och då får dom med det också. Mycket fakta på internet. Först kollar ju 

jag och sen när dom har skrivit egna faktatexter har dom ju fått söka själva.  

Lärare A hur hon väljer att arbeta med faktatexter då det kan ge eleverna chansen öva på 

källkritik och hur de ska tänka kring det. När det kommer till att söka fakta ser lärare A 

internet som en bra källa till kunskap. Lärare B beskriver hur hon gärna hade arbetat med 

olika inslag i historieundervisningen. Men att på grund av att hon endast undervisar i SO är 

begränsad till enbart de lektioner som är schemalagda för SO-undervisning: 

Det är för dåligt med tid när man bara har ett ämne som jag hade nu. Hade jag haft 

andra ämnen också som bild och svenska hade man ju kunnat använda historia där och 

skriva om det mer eller dom fick ju skriva lite en gång en faktatext i svenskan men och 

nån grej i bilden där, med ett vikingaskepp. Men jag skulle velat haft ännu mera så man 

fick in det, samköra så det blev ännu mer att fästa minnet på. så man kan fördjupa sig 

mer. För det blir för kort att bara svepa förbi allt så där, för ju kortare tid desto mindre. 

Lärare B beskriver användandet av faktatexter likvärdigt med lärare A nämligen att hon tror 

att det ger eleverna möjlighet att få något att fästa i minnesbanken. Lärare B har vid ett 

tillfälle arbetat med bild i historieämnet, hon berättar att eleverna fick måla och sätta ihop ett 

vikingaskepp. Lärare B beskriver ämnesövergripande arbete som en möjlighet att kunna 

fördjupa sig mer i det som tagits upp i historieundervisningen. Lärare C berättar också att hon 

upplever bilduppgifter som ett bra inslag i historieundervisningen: 

Det där hur man använder bild i anslutning till nånting så finns det supermycket att 

välja på där också. Man kan göra runstenar av gipsskivor tex och man kan ju helt enkelt 

bara ta hem lite vikingaskepp också och göra i papper, lite tradigt kanske men det blir 

som en 3D bild och man kan måla vikingaskepp på vanliga papper. Det finns ju så 

mycke som är farsinerade med historia, ungar tycker ju att det är lite spännande. För det 
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blir ju som en saga nästan så där. Och att man försöker göra saker och skapar lite också 

i anslutning till det. Det går det ju alltid att göra.  

Lärare C ser bildinslag som en något som kan gynna historieundervisningen. Hon uppfattar 

det som ett uppskattat inslag i undervisningen som eleverna tycker är lite spännande. 

Redskapet som ska mediera mellan lärare och elev blir vid detta inslaget vikingaskeppet eller 

runstenen som eleverna får i uppgift att skapa. Det eleverna skapar blir det som sedan kan ge 

eleverna kunskap och kan ge eleverna en bild att lägga på minnet. Även faktatexten blir ett 

redskap då eleverna får tillägna sig kunskaper med hjälp av läraren. Skapandet av olika 

bildmoment och faktatexter kan symboliseras av X i den modell som finns med i 

teoriavsnittet.   

Uppsummering 

I lärarnas utsagor framkom ett flertal alternativa läromedelsformer som lärarna använder 

utöver läroboken. Att läroboken inte är det enda läromedlet lärarna väljer att använda sig av 

har redan diskuterats tidigare. Det blir i det här avsnittet tydligare att lärarna uppfattar 

läroboken som ett redskap bland många när de kommer till att undervisa elever i historia. Det 

här är vad Olsson också kom fram till i sin undersökning om vilken roll läroboken spelar i 

undervisningen i historia. Det första alternativa läromedlet som lärarna diskuterar är 

skönlitteratur vilket de alla använder i sin undervisning. Samtliga lärare ser skönlitteratur som 

en stor tillgång i undervisningen i historia. Lärarna upplever att genom skönlitteratur ges 

eleverna chansen att själva bilda sig en uppfattning hur det sett ut förr i tiden. Att användandet 

av skönlitteratur kan bidra till att eleverna kan få historiska uppfattningar styrks av 

Ingemansson. Ingemansson har undersökt skönlitteraturens fördelar när det kommer till att 

elever ska utveckla ett historiskt medvetande. Genom att använda skönlitteratur i 

undervisningen kan läraren mediera olika händelser till eleverna. Genom att läsa med 

inlevelse får eleverna möjlighet att utifrån sig själva skapa sig en bild av hur det var förr i 

tiden. Även Persson och Riddarsporre betonar fördelarna med av att använda skönlitterära 

inslag i undervisningen. 

Lärarna nämner också att de ofta väljer att använda filmer i undervisningen. Samtliga lärare 

ser film som en stor resurs i undervisningen. Lärare D beskriver hur hon uppfattar film som 

ett naturligt inlärningsredskap för eleverna, eftersom hon upplever att barn idag spenderar mer 

tid framför olika skärmar. Det här utvecklas av lärare B som menar att det ger möjlighet att nå 

fler elever än vad undervisning med enbart läroboken hade gjort. Lärarna beskriver filmer på 

ett liknande sätt som de gjorde med skönlitterära inslag. De anser att eleverna med hjälp av 

filmen får möjlighet att ta till sig det som skett i historien på ett självständigt men ändå styrt 

sätt. Det som även visat sig vid intervjuerna är att filmen används som komplement till 

läroboken bland annat i repetitionssyfte. Lärarna nämner att de upplever att det finns mycket 

material att tillgå när det kommer till filmer som riktar sig till historieundervisningen i skolan. 

Att filmer är ett bra inslag betonas bland annat av Danielsson Malmros som i sin avhandling 

beskriver hur filmer oftast är mer uppdaterade än läroboken. Om filmen ska ses ur Vygotskijs 

redskapsteori så använder läraren filmen bland annat då de upplever att det är ett naturligt sätt 
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för eleverna att ta till sig redskap. Men också för att de förmedlar kunskaper samtidigt som 

eleverna får en visuell bild av hur det var förr i tiden. Detta beskriver de som ett bra sätt för 

eleverna att se skillnader mellan förr och nu, något som även diskuterades med skönlitterära 

inslag.  

Om fördelarna med att använda rollspel i undervisningen är något som Persson och 

Riddarsporre diskuterat, de menar att det är fördelaktigt att låta eleverna få gå in i en annan 

roll. Forskarna menar att det ger eleverna möjlighet att själva få uppleva en svunnen tid. I de 

intervjuade lärarnas utsagor framgår att de inte använder rollspel i historieundervisningen. 

Men däremot berättar lärare C hur hon själv som pedagog gärna går in i en roll under 

lektionerna, bland annat när de ska läsa en text på OH-apparaten tillsammans. Lärarna 

beskriver rollspel som ett svårt moment då de tror att det skulle kräva mer av eleverna men 

även att det skulle behövas mer personal. Lärare A nämner att hon upplever att det kräver att 

eleverna är bra på att samarbeta med varandra. Hon tror även att det är viktigt att reflektera 

över hur elevgruppen ser ut innan man väljer att använda sig av rollspel. Rollspel utifrån 

redskapsteorin innebär att läraren väljer att låta eleverna byta roller och få spela en person ur 

en annan tid. Rollspelet bidrar till att eleverna genom rollbytet får uppleva det som karaktären 

upplevt. Vilket kan ge eleverna en djupare förståelse för historiska händelser eftersom de 

själva får uppleva det som hänt. Eleverna får i rollspelet möjligheten att utifrån egna 

erfarenhet uppleva någon annan persona liv, vilket leder till att eleverna kan få en djupare 

förståelse.  

De andra inslagen som lärarna även väljer att ta in är i undervisningen är att låta eleverna 

besöka olika historiska platser. Lärare C beskriver hur hon och eleverna besöker platser som 

ligger i närheten av skolan, då hon upplever att det är ett inslag som eleverna uppskattar. 

Lärare C berättar att det finns skrivet i skolans dokument om hur de kan arbeta med olika 

lokala sevärdheter.  Hon berättar även att eleverna ska åka på en klassresa till Selma Lagerlöfs 

Mårbacka. Hon förklarar också hur eleverna ska få en bred förförståelse kring Selma och 

Mårbacka innan de besöker platsen. Några andra inslag som lärarna också nämner är 

faktatexter och bildmoment samt hur de anser att det är ett bra sätt att arbeta 

ämnesövergripande. Lärare B som inte har möjlighet att arbeta ämnesövergripande som de 

andra tre lärarna och beskriver hur hon känner sig begränsad. Hon känner sig begränsad på 

grund av att hon endast har SO-timmarna till förfogande. Lärarna upplever att eleverna 

uppskattar när undervisningen är varierande och inte uppstaplad utan att lektionerna blir 

varierande. Det bidrar till att undervisningen kan nå ut till alla elever, eftersom alla individer 

gynnas av att få ta till sig kunskap genom olika medierande redskap. 

 

6.4 Epilog till intervjuundersökningen  

Genom studien har det diskuterats vilka olika material som finns att tillgå i undervisningen. 

Som en avslutande fråga fick lärarna som intervjuats möjlighet att dela med sig av vad de 

anser vara viktigt att reflektera kring när det kommer till att undervisa i historia. Lärare A 
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tycker att det är viktigt att man som lärare har samlat på sig så mycket fakta som möjligt för 

att kunna svara på de frågor eleverna ställer: 

Att man har mer fakta än man tror för barnen har väldigt mycket frågor. Dom vill veta 

väldigt mycket så du måste ha, om du inte har det i huvudet så ha mycket bra sidor som 

du kollat upp sen innan som du kan använda när du söker liksom. Det kan jag uppleva 

för de har väldigt mycket frågor som du inte är beredd på. 

Lärare A vill poängtera vikten i att läraren är påläst eftersom hon själv upplever att elever kan 

ha många frågor. Hon ser historia som ett ämne som eleverna uppskattar och är intresserade 

av. Lärare B reflekterar kring vikten av att ha kollegor att diskutera och bolla idéer med: 

Alltså jag skulle ju gärna ha nån och bolla med, att man har sällskap. Nån som har lite 

erfarenhet av det och sen att man får komma med sina egna idéer också så att man kan 

komplettera varandra. Jag tror att jag skulle tycka om det. Nu har jag fått tillgång till 

material men det är ju inte samma sak som att man har en röd tråd och nån vet att det är 

en bra ide och det här så. För att få det riktigt bra så, men det gäller väl alla ämnen i och 

för sig. Men om man planerar så gör en långsiktig planering så att man vet ungefär var 

man är så att det inte blir bråttom på vägen. Men då måste man ju veta vad har jag 

framför mig så, det är därför det är viktigt att ha någon erfaren också som vet att det här 

kommer ta längre tid eller jag brukar lägga extratid på det här för det är värdefullt. För 

då har man något att förhålla sig till om man ska få in en hel planering på de här antalet 

veckor så vet man ju inte riktigt vad man har att förhålla sig till det skulle va skönt att 

bolla. Men man har ju inte en hel planering för en hel termin klar de har man ju inte, 

man har bara ungefär och för att få det rikt så behöver man nog ha med någon som har 

insikt och kan ge lite input. Det är bra om man har tillgång till det. 

Lärare B berättar hur hon ser fördelen men att ha en mer erfaren kollega att diskutera 

undervisningen med. Hon tror att det kan vara bra att samarbeta med någon som arbetar lite 

längre då de kan komma men konkreta tips. Men lärare B tror att en erfaren och en mer 

oerfaren lärare kan komplettera varandra, då hon tror att den erfarne kan komma med sin 

kunnighet medan en oerfaren kan bidra med nytänkande. Lärare C tror att det är viktigt att du 

som lärare själv tycker att ämnet är kul och intressant: 

Jag tänker att det är en fördel eller en förutsättning att du tycker att det är ett intressant 

ämne för tycker man inte att det är kul eller intressant själv då blir det inga bra 

lektioner så det skulle jag nog vilja skicka med kanske. Att om man inte vet så bör 

man ta reda på, för ju mer man vet desto roligare är det ju. Försöka göra det så 

levande det går och att man använder olika. Att man varierar så att det blir olika för 

olika personers inlärningssyfte och att man ska ha kul, våga!  

Lärare C ser det som en framgångsfaktor att läraren tycker att historia är intressant för hon 

tror att det kan reflekteras i undervisningen. Lärare C tror att om läraren inte själv tycker 

ämnet är intressant så riskeras att lektionerna förmedlar detta budskapet till eleverna. Precis 

som lärare A betonar även lärare C att det är viktigt att läraren har goda kunskaper kring det 

som hen ska undervisa om. Lärare C tror att kunskaperna kan bidra till att undervisningen inte 

blir så enformig och att fokus kan läggas på en varierande undervisning. Hon tror att det 
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gynnar eleverna att läraren varierar de redskap som används i undervisningen, detta för att det 

krävs för att alla ska ta till sig kunskaperna. Även lärare D är inne på att det är viktigt att 

läraren är uppdaterad kring sina kunskaper: 

Det kanske är det här att hålla sig lite a jour, lite uppdaterad helt enkelt så man inte bara 

förlitar sig på att ja men det här har jag ju vetat. Det här fick jag ju lära mig själv när jag 

gick i skolan eller så. Att man inte bara förlitar sig på det man läste i det där läromedlet 

som man läste för tio år sen. Utan som sagt uppdatera gärna läromedel om det går om 

skolan kan köpa in nytt eller ut på datorn och sök din egen kunskap så det inte blir att 

man fastnar i gamla fördomar om hur det var förr i tiden utan att man kontrollerar vad 

säger senaste forskningen och stämmer det här som står i de läromedel vi använder och 

så. Det är det jag vill skicka med tror jag.  

Lärare D berättar att alla har olika kunskaper med sig in i undervisningen detta gäller även 

läraren. När lärare D gick i skolan fick hon ta del av kunskaper exempelvis från en lärobok 

som hon fortfarande har med i minnet. Hon tror att det är bra om läraren inte utgår för mycket 

av vad de själva lärt sig. Utan att läraren ska uppdatera sina kunskaper med den senaste 

forskningen.   

Det som kan ses som intressant i lärarnas utsagor är att de är inriktade på faktakunskaper 

precis som lärare i högre årskurser. Detta trots att de undervisar elever på lågstadiet. Det är 

trots allt där eleverna kommer i kontakt med ämnet för första gången. Det är även intressant 

eftersom de intervjuade lärarna inte är enbart historielärare som till exempel ämneslärare som 

enbart är inriktade på historieämnet. Om tankarna går tillbaka till forskningsläget där 

forskarna betonar vikten av elevers upplevelser med bland annat rollspel och skönlitterära 

inslag. Både rollspel och skönlitteratur kan ses som redskap som gör att elever får möjligheter 

att använda sin fantasi och på så vis måla upp egna bilder de kan referera kring.  
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7. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Syftet var att undersöka hur lärare på lågstadiet ser på läromedel i historia och hur de 

använder läromedel som medierande redskap i historieundervisningen. För att uppnå 

uppsatsens syfte och diskutera slutsatserna mer överskådligt, har resultatet av studien 

sammanställts i tabellform.  

Tabell 1. Sammanfattande tabell över forskningsfrågornas resultat. 

 Lärobokens funktion Styr läroboken lärarna Vilka alternativa 

läromedel används 

Lärare A Stöd, hjälpmedel, 

material till elever 

Nej  Skönlitteratur, film, 

faktatexter. 

Lärare B Material till elever Nej Film, faktatext, bild. 

Lärare C Stöd för läraren och 

eleverna, trygghet, 

struktur, material till 

elever, läsa gemensamt. 

Ja Skönlitteratur, film, 

läraren i rollspel, bild, 

utflykter. 

Lärare D Material till elever, läsa 

gemensamt. 

Nej Skönlitteratur, film. 

 

De slutsatser som kan dras av empirin är att läroboken har en relativt stark roll i lärarnas 

yrkesutövning i historieämnet på lågstadiet. Utifrån lärarnas utsagor kan det ses som att alla 

använder läroboken på ett eller annat sätt. Men alla förutom en lärare känner att de inte är 

styrda av läroboken när det kommer till att undervisa i historia. Denna läraren uttrycker att 

läroboken i allra högsta grad styr historieundervisningen. Läraren kan ses styrd på två sätt: På 

ett medvetet plan som hon själv uttrycker men även omedvetet av ett gemensamt dokument 

där det framgår när moment ska tas upp. Dokumentet grundar sig nämligen delvis ur 

läroboken. Lärarnas uppfattning kring läroboken som styrande har Jarhall tittat på och kommit 

fram till att lärare inte upplever läroboken styrande. Här kan ses ett mönster som i de flesta 

fall är att lärare känner sig fria att välja vilka läromedel de vill använda. Det framkommer 

även att läraren som beskriver sig låst vid läroboken också väljer att ta in andra inslag i sin 

undervisning.  

Slutsatserna som kan dras av hur läroboken används är att den används av både läraren själv 

men även som material till eleverna att arbeta med. Lärarna har läroboken som ett stöd där de 

kan finna kunskap för sin undervisning, men även för att få ett mönster i sin undervisning. Det 

ses kopplingar till hur Jarhall beskriver lärobokens roll. Hon beskriver att läroboken har en 

kunskapsförmedlande och strukturgivande funktion för lärare som undervisar i historia. 

Samtidigt kommer tankarna på hur Rudnert påpekar konsekvenserna med att använda 

läroboken som en kunskapskälla, eftersom han anser den inte vara tillräckligt bra. Han menar 

att läroboken inte ger eleverna uppfattningen om att det som historiskt skett har lett till det 

som är idag och att det som händer idag är det som påverkar vår morgondag.  
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Att lärare ändå väljer att ge läroboken detta utrymme kan ses som bekvämt och tryckt för 

pedagogen. När denna slutsats ställs mot tidigare forskning kommer tanken på vilka 

konsekvenser detta faktiskt kan få när det kommer till att eleverna ska få ett historiskt 

medvetande. Studien har visat på att lärarna lyfter vikten av att vara kritisk till läroboken som 

faktakälla. Lärarna upplever även att läroboken är för svår för att eleverna ska använda den på 

egen hand, vilket kan anses märkligt eftersom läromedlen är framtagna för lågstadieelever.  

Att läroboken ses som nödvändig i historieundervisningen är något lärarna i Olssons 

undersökning beskriver. Hennes resultat visar på att läroboken ses som nödvändig då den 

förmedlar kunskap till eleverna. Detta är något som framkommer av lärarna i denna 

undersökning då lärarna även ser läroboken som betydande, dock i undantag av en lärare som 

endast använde den för att den fanns tillhands. När det kommer till hur lärare väljer att 

framföra sin syn på läroboken menar Ammert att det är viktigt att vara kritisk till de svar som 

ges. Han menar att lärarna gärna lägger fram en mer kreativ bild av sig själva än vad som 

egentligen är fallet. Det framkommer i de genomförda intervjuerna att lärarna har lättare att 

diskutera mer kreativa inslag i andra ämnen utanför historieämnet. Att det förefaller sig så 

samt att lärarna i epilogen lyfter fram faktakunskaper som viktigt och att de ser användandet 

av mer kreativa inslag i andra ämnen. Det kan ses som att historieämnet anses vara mer 

faktaförmedlande än andra skolämnen.   

Att läroboken kompletteras med alternativa läromedel råder det inga tvivel om då samtliga 

lärare väljer att använda flera olika komplement. Att lärare väljer att inte låta läroboken vara 

det enda läromedlet är något som Olsson har som en av sina alternativ i sin undersökning. Det 

andra alternativet Olsson resonerar kring är att läroboken är det enda redskapet lärare 

använder sig av. Utifrån genomförda intervjuer kan konstateras att ingen av de tillfrågade 

enbart använder läroboken i sin undervisning. Därför kan slutsatsen dras att läroboken inte är 

det enda redskapet lärare väljer att använda sig av, vilket i kopplingen till Rudnert kan ses 

som fördelaktigt. 

Det kan konstateras att lärare väljer olika redskap för att mediera kunskaperna till eleverna. I 

studien ses två olika anledningar till att lärare ser flera redskap som betydande i 

undervisningen. Det första är att historieundervisningen inte ska bli tråkig och det andra för 

att alla individer är unika och vi behöver olika intryckskällor. Det ses kopplingar kring 

lärarnas syn på vikten av att använda blandade intryckskällor för att nå alla elever med 

Vygotskijs redskapsteori. Olika läromedel medierar på olika sätt mellan lärare och elev. Tittar 

vi på film som lärarna i denna undersökning redovisat att de ofta använder, medierar den så 

att eleverna får bilder att koppla fakta till. Skönlitteratur medierar mellan lärare och elev med 

hjälp av att läraren läser med inlevelse och eleverna använder sin fantasi för att få en 

uppfattning. Att film och skönlitteratur är fördelaktiga redskap att använda är något som flera 

forskare lyfter. Däribland Persson och Riddarsporre samt Ingemansson som menar att 

skönlitteratur gör det lättare för eleverna att relatera till det som skett i historien. Lärarna 

nämner också utflykter och läraren i rollspel som ett positivt inslag i historieundervisningen. 

Det som framkommer är att lärarna använder medierande redskap som de beskrivna ovan för 

att ge eleverna något att koppla faktakunskaperna till. Här ses att redskapsteorin håller 
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eftersom de läromedlen läraren använder sig av för att förmedla kunskaper gör att eleverna 

minns det de lärt sig. Att även lärarens språk kan vara ett redskap är något som framgått i 

lärarnas utsagor. Det ses tydliga kopplingar kring hur de skönlitterära verken läses i helklass, 

men även att lärare kan gå in i olika karaktärer för att mediera kunskaperna vidare till 

eleverna. 

Slutligen dras slutsatsen att lärarna ser på läroboken samt andra läromedel som medierande 

redskap som de aktivt använder i sin undervisning. De väljer att inte enbart välja ett läromedel 

utan att de anser att det ska finnas flera redskap att fästa kunskaperna vid. Utifrån detta 

resultat anses syftet med studien vara uppnått. 

Kunskaper från denna studie som kan kopplas till undervisningen är att det kan vara en fördel 

att använda sig av olika medierande redskap i historieundervisningen på lågstadiet. Detta för 

att vi människor är unika och att vi tar in kunskaper på olika sätt. Att historieämnet i studien 

beskrivs som ett faktaämne är även det viktigt att reflektera kring, eftersom det påverkar hur 

historieämnet förmedlas till eleverna.  

I inledande kapitel presenterades en text från läroplanen berörande ämnet historia på 

lågstadiet där det framgick att undervisningen ska väcka en nyfikenhet hos eleverna. 

Läroplanens text kopplat till lärarnas faktasyn kan även det vara viktigt att reflektera över, då 

lärarnas syn finns med och påverkar undervisningen. För det är viktigt att fundera kring 

historieämnet bredd då det är så mycket mer än att förmedla faktakunskaper, historieämnet 

kan även ses som läran om livet.  

 

7.1 Avslutning 

Studien har bidragit med intressant fakta kring hur lärare ser på läromedel i 

historieundervisningen. Det som har varit fördelaktigt med att använda Vygotskijs 

redskapsteori och Olssons studie är att de kan kopplas till varandra, samt att uppsatsens teori 

hjälpt studien att få verktyg att använda i analysen samt diskussionsdelen. 

Svagheten med att använda sig av ett litet antal informanter som valts i denna studie är att det 

inte ger någon övergripande bild. En kvalitativ metod ger möjligheten att gå in på djupet av 

vad informanterna har att berätta. Hade studien istället utgått från en enkät som är en 

kvantitativ metod så hade det kunnat bidra till att det landat i andra slutsatser. Det hade till 

exempel kanske kunnat få mer än en lärare som kände att läroboken styrde henne. Vilket i 

denna studie landade i endast en lärare som ansåg att den var styrande. Samtidigt hade inte 

någon djupare bild av hur lärarna tänker kring de val de gör så utförligt trätt fram som 

framkommit i denna studie.  Det hade även kunnat välts att observera lärare i undervisning för 

att se vilka läromedel de väljer att använda sig av, men det hade inte gett någon förklaring på 

varför de valt just de läromedlen.  

Som framgår i forskningsläget finns det lite forskning gjord på lågstadiet vad gäller hur lärare 

ser på läromedel samt hur de använder dem. Det finns ett fåtal forskningar kring olika 
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läromedel och intryckskällor som kan kopplas till lågstadiet.  Därför är denna studie relevant 

för att ge en bild av vilken funktion läromedel har i historieundervisningen. Det behövs mer 

studier kring historieämnet på lågstadiet då det är av största vikt att eleverna får ett intressant 

första möte med ämnet. Förhoppningsvis ger denna studie ett intresse för att titta mer på 

historieundervisningen på lågstadiet på forskningsnivå. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att göra en studie riktad på eleverna och hur de ser på olika 

intryckskällor som används i undervisning. Något som framkommit i denna studie är hur 

lärare betonar faktakunskaperna i historieämnet. Det har därför väckts ett intresse för hur 

lärares ämnessyn reflekteras till eleverna. Hur påverkar det intrycket eleverna får av ämnet? 

Första gången eleverna har schemalagd undervisning i historieämnet är trots allt på lågstadiet.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjufrågor  

• Vad tänker du på när du hör läromedel? 

• Vad är läromedel för dig? 

• Hur lägger du upp din planering i historia? 

• Hur tänker du att läroboken kommer in din planering? 

• Använder du läromedelsmaterial tillsammans med eleverna i klassrummet? 

 -Hur använder du det? 

• Använder du något annat speciellt stöd till eleverna i undervisningen? 

• Om du ger läxor i ämnet, följer du något specifikt material? 

• Har du någonsin använt skönlitteratur i undervisningen? 

 -Om ja: Vad tänker du att det tillför i historieundervisningen? 

 -Om nej: Vad tror du skönlitteratur skulle kunna tillföra? 

• Har du någonsin använt rollspel i undervisningen? 

-Om ja: Vad tänker du att det kan tillföra undervisningen? 

-Om nej: Vad tror du att rollspel skulle kunna tillföra? 

• Har du någonsin använt film, i undervisningen? 

-Om ja: Vad tänker du att det kan tillföra undervisningen? 

-Om nej: Vad tror du att film skulle kunna tillföra? 

• Är det något du tar in som inte jag tagit upp? (Följdfråga) 

• Är det något annat viktigt du tar med i din undervisning som jag inte berör? 

• Är det något tänkvärt du vill skicka med när det kommer till planering och 

undervisning i historieämnet? 

 


