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Abstract  
This essay takes its starting point in the research on digital technology and theories on 

learning to apply the research on history teaching. The theories on learning from Illeris and 

Selander are used to find out how the digital technology should be used in upper secondary 

school, since there is no extensive research on how the new technology should be used in 

upper secondary school. From that point the essay’s primary goal is to investigate how 

teachers use digital technology, if they choose a particular study field while working with the 

technology. Furthermore it investigates whether or not the technology is an appropriate mode 

of operation when developing abilities such as historical consciousness and historical 

empathy. This is made by reviewing 100 lesson plans on lektion.se which are categorized 

within the time period they teach, to which extent they use technology and if they develop 

historical consciousness and empathy. Two of these lesson plans are also reviewed on a closer 

extent to investigate how they work with technology and historical consciousness and 

empathy. Furthermore five interviews have been made with working teachers around Sweden 

to investigate how they work with digital technology in particular and also with historical 

consciousness and historical empathy. There are four results of this essay, that there is a 

tendency in the scope of the survey to use digital technology when teaching. This is made by 

using varied modes of teaching and varied types of technology. Furthermore the essay shows 

that when using digital technology, it is preferred to use group projects as a work method. 

While using a more advanced approach to the technology teachers tend to favor working with 

modern history. The last result of the essay is that digital technology is a good work method 

when the teacher want’s to develop historical empathy and historical consciousness.  
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Engelsk titel: History Education and digital technology - How history teachers works with 

digital technology. historical consciousness and historical empathy in teaching 2011 

1. Inledning 
Utveckling och bruk av tekniska hjälpmedel har genom världshistorien varit långsam i 

jämförelse med den utveckling som vi sett under 1990-talet och 2000-talet. Exempelvis 

uppfann man skrivmaskinen på andra halvan av 1800-talet och utvecklingen gick sedan 

långsamt mot att förbättra skrivmaskinen ända tills datorn blev tillgänglig för allmänheten på 

1980-talet med ordbehandlingsprogram och skrivare som kom senare. Därefter har datorerna 

möjliggjort en ännu snabbare utveckling och tekniken blir mer välutvecklad och snabbare och 

samhället utvecklas allt mer i takt med att det kommer nya och bättre tekniker. Med den nya 

tekniken kommer nya sätt att kommunicera och nya sätt att se på vår omvärld. Tekniken har 

till och med möjliggjort revolutioner, där folk har uppmanat sina medmänniskor att 

demonstrera via sociala medier, och idag är det få personer som inte får in bilder ifrån vitt 

skilda delar av jordklotet i sitt vardagsrum under den tid på dygnet som det passar individen 

bäst. Individen får möjlighet att knyta kontakter med folk ifrån delar av världen som man 

förmodligen aldrig ens hade kunnat drömma om för 25 år sedan, och dessutom gratis då man 

kommunicerar via sina datorer med gratis programvaror. Denna utveckling har gjort att datorn 

blivit allt vanligare inom de flesta yrkesgrupper och även i människors hem är datorn ständigt 

närvarande. 

Utifrån ett skolperspektiv är antalet datorer i hemmet centralt då detta möjliggör för 

eleverna att arbeta med uppgifter hemma och inte bara på plats i skolan även när datorn 

används i skolan. I Sverige har totalt 92 % av befolkningen tillgång till en dator i hemmet och 

av de i åldern 16-24, alltså gymnasieelever och äldre, har 99 % tillgång till en dator i hemmet. 

Ytterligare en, för min undersökning, relevant aspekt för denna undersökning är att det är 

högre andel som har dator i hemmet bland vuxna som har barn än vuxna som inte har barn. 

Detta då det indikerar att det är viktigt för föräldrarna att deras barn har tillgång till datorer i 

hemmet och således kan eleverna arbeta med digitala arbetsuppgifter ifrån skolan även i 

hemmet. Statistiken visar tydligt att användandet av datorer idag är djupt förankrat i 

samhället, och i ännu större omfattning bland barnfamiljer än vad det är i familjer utan barn. 

En anledning till detta kan vara att föräldrarna känner att det är viktigt att följa med i dagens 

utveckling för att inte ens barn ska bli utstött på grund av en sådan sak. En annan och kanske 
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viktigare del kan vara att föräldrarna har insett att datorn innebär en fantastisk lärresurs för 

barnen. Ytterligare en del i SCBs undersökning pekar på att datorn är viktig utifrån en 

lärandeperspektiv. Bland de breda grupper som undersökningen behandlar, är studenter den 

grupp där störst andel (98 %,) har dator i hemmet och detta visar att studenter, som har 

lärande som sysselsättning, värdesätter datorn högre än andra grupper. All denna statistik 

påvisar att specifikt datorer men att även tekniken generellt har förankrat sig i samhället och 

att användandet av teknik har ett stort stöd i de flesta samhällsgrupper. Även i 

samhällsgrupper som tenderar att speglas som mindre intresserade av digital teknik, t.ex. äldre 

människor i ålderskategorin 65-74 har 70 % en dator i hemmet, vilket motsäger den bild som 

gärna visas i media av pensionärer som en bakåtsträvande åldersgrupp.1 Tekniken utvecklas 

och tendenserna i samhället går mot att mer och mer teknik inkorporeras i alla delar av 

individens liv och människan som lever på 2010-talet är en teknikanvändare av stora mått.  

Av skolan däremot, som förmodligen är den största institutionen i vårt samhälle, ges 

ofta en bild i media av att den inte följer med i utvecklingen, att den har brist på resurser och 

att man i skolan gärna förlitar sig på gamla metoder i undervisningen. Användningen av 

teknik i skolan är ett omdebatterat ämne och det finns en stor mängd argument för att använda 

digital teknik i undervisningen, två av dessa är att eleverna får en bättre förståelse för 

omvärlden och att ämnen kan integreras på ett bra sätt för att förbereda elever inför ett 

yrkesliv. Det finns förmodligen lika många motargument mot att använda digital teknik i 

skolan och två av dessa är att eleverna inte fokuserar på rätt uppgifter när man har tillgång till 

en dator, exempelvis att eleven sysselsätter sig med fel saker på internet och ett annat är att 

tekniken används som en sorts belöning när man avslutat ett arbetsområde eller att eleven 

arbetat bra. Argumenten är endast ett axplock av argument som frekvent ges för att propagera 

för endera sidan om teknikanvändningen i skolan. Men debatten om digital teknik ska 

användas i skolan idag ser jag som ointressant då det i nuläget finns en majoritet som är för att 

teknik används i skolan och det finns redan stora resurser investerade i skolan. Debatten 

övergår mer och mer till hur digital teknik ska användas i skolan. Skolan som institution 

måste följa med i samhället för att den ska vara relevant för invånarna och för att det ska 

finnas någon förankring om att det som eleverna utbildas inom är det som är viktigt för 

samhället i stort. Således måste vi utvidga den didaktiska förståelsen om hur digital teknik 

används i skolan för att utveckla kunskap.2 Uppsatsen ämnar undersöka just hur digital teknik 

används inom historieundervisning och om digital teknik lämpar sig bättre än något annat 

                                                            
1 Statistiska Centralbyrån. 2011 s. 73 
2 Tønnesen, 2009 s. 53 
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arbetssätt för att utveckla några specifika delar inom historieämnet. Det finns flera olika 

egenskaper som kan utvecklas inom historieämnet såsom historiesyn, historisk empati och 

historiemedvetande och för att undersöka hur den digitala tekniken kan påverka arbetet med 

sådana egenskaper studeras hur man arbetar med historiemedvetande och historisk empati 

med digital teknik.  

2. Teori och Metod 
Då det inom omfånget för uppsatsen finns vissa centrala begrepp, såsom lärande och digital 

teknik, finns det ett behov av en definition utav dessa. Detta för att läsaren ska ha samma 

utgångspunkter och att diskussionen ska förstås på samma nivå samt för att förhindra 

misstolkningar i så stor utsträckning som möjligt. Därför inkorporeras en begreppsdiskussion 

och begreppsdefinition av begreppen historiemedvetande, historisk empati, digital teknik och 

lärande. Denna diskussion och definition av respektive begrepp finns direkt i inledningen 

under respektive underkapitel.  

2.1 Historiemedvetande  

Att ha ett historiemedvetande innebär att man som individ reflekterar över historien, att man 

använder sig av historien för att utveckla det egna vetandet och ens handlingar. Dessa 

reflektioner är ofta inte något som görs medvetet utan det är en handling som ofta sker 

omedvetet och som Klas-Göran Karlsson hävdar att människan inte skulle klara sig utan. 

Karlsson definierar historiemedvetande som ”den mentala process genom vilken den samtida 

människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i 

förväntning om en specifik framtida utveckling”.3 Med andra ord är det samspelet mellan 

historien och nutid och sammanhanget mellan de erfarenheter och kunskaper ifrån förr som 

människan orienterar sig med idag inför framtida bruk som definierar och utvecklar ett 

historiemedvetande. För att förtydliga kan man säga att historien har lett fram till den 

förståelse vi har idag och den förståelsen vi har av historien kommer att påverka hur bilden 

blir av framtiden. Exempelvis har Sverige haft ett otal krig med Danmark och Ryssland 

genom historien och om de idag skulle porträtteras som våra ständiga fiender skulle detta 

påverka den framtida bilden av länderna och medborgarnas bild av de två länderna. I skenet 

av Karlssons definiering är det uppenbart att alla människor har ett historiemedvetande och att 

                                                            
3 Karlsson, 2009 s. 49 
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människan skulle få väldigt svårt att klara sig utan ett historiemedvetande.4 Vidare står det i 

ämnesplanen för Historia i GY2011 i första raden att eleverna ska utveckla sitt 

historiemedvetande och bredda det genom kunskaper om historien för att därigenom utveckla 

sin förståelse av hur det förflutna präglar nutiden och framtiden.5 Det faktum att 

beskrivningen av historiemedvetande återfinns direkt i syftet och även använder sig av 

begreppet historiemedvetande gör att det i allra högsta grad blir intressant för undersökningen 

att granska hur lärarna använder sig av begreppet.  

2.2 Historisk  Empati 

Historisk empati är ett begrepp som kan förenklas till att sätta sig i positionen en annan 

person hade i ett specifikt historiskt sammanhang.6 I en undersökning om hur lärare definierar 

empati talar lärarna om hur de själva definierar historisk empati och de talar om samma 

viktiga egenskaper. Egenskaperna de talade om var att dels sätta sig in i ett historiskt 

sammanhang för att förstå historiska personer och grupper men även att i en bredare kontext 

förstå varför personer agerade som de gjorde i en historisk kontext.7 Historisk empati är inte 

ett nytt begrepp och därav finns det mängder med definitioner och modeller för att visa hur 

historisk empati utvecklas. Rantala ger en bra bild av en välanvänd modell av Peter Lee och 

Rosalyn Ashby ifrån 1987 där de visar hur historisk empati utvecklas i fem olika steg hos 

elever i skolan. Det första steget är att se historien som vag och obegriplig, steg två är att se 

generaliserande stereotyper, steg tre är att känna empati med människor i sin vardag och steg 

fyra är att känna begränsad historisk empati. Det femte steget i modellen är att känna 

kontextuell historisk empati, där eleven kan se skillnad på historiska personer och se skillnad 

på tidigare värderingar, uppfattningar och seder för att sedan särskilja dem ifrån de som finns 

idag. Den nya kursplanen, GY2011, pratar inte öppet om historisk empati men säger att 

eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara 

människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids 

människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar”.8 Denna formulering som 

skolverket använder sig av nämner inte historisk empati men den talar om samma egenskaper 

som de forskare och lärare som nämnts ovan gör vilket visar på att historisk empati är viktigt 

                                                            
4 Karlsson, 2009 s. 47‐50 
5 Skolverket 2011a 
6 Rantala, 2011 s. 60 
7 Cunningham, 2009 s. 684 
8 Skolverket, 2011a 
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för den svenska skolan, även om skolverket inte använder sig av samma terminologi som 

forskningen gör. 

2.3 Digital teknik  

Digital teknik är ett ofantligt stort område som inkorporerar allt ifrån spelkonsoler till 

tekniken som används för att skicka ett sms. Eftersom det är ett oerhört stort begrepp som 

innefattar mycket måste det redogöras för vad jag syftar på när jag pratar om digital teknik. 

Det finns framförallt tre andra begrepp som är vanligt förekommande men som jag av olika 

anledningar funnit otillräckliga utifrån uppsatsens syfte. Den kanske vanligaste definitionen 

som används är IT, informationsteknik, en definition som används både medialt och inom 

akademiska kretsar. IT syftar på all teknik som framkommit genom att framsteg skett inom 

telekommunikation och datateknik och IT är även ursprunget till ytterligare en av de 

vanligaste definitionerna, IKT. Informations- och Kommunikationsteknik används främst 

inom den akademiska sfären och används med fördel av de som vill betona hur viktig 

kommunikationsaspekten är för den nya tekniken.9 IT är en definition som är lite för allmän 

och en aning förlegad då den kom i början av 90-talet och den har även med sig en negativ 

betingning ifrån IT-bubblan som sprack. IKT däremot lägger ett, för skolan, för stort fokus på 

den kommunikativa aspekten och därav finner jag det inte lämpligt att använda sig av IKT 

som definition. Det finns även en hel del människor som diskuterar digital kompetens eller 

kunskaper för det 21:a århundradet och använder det som begrepp, vilket är en väldigt bra 

egenskap som måste tas tillvara på och arbetas med i skolan. Dock fokuserar den definitionen 

på just hur man använder sig av den digitala tekniken och inte på teknikens möjligheter i sig 

och därför finner jag även denna benämning otillräcklig. Därav har jag valt att använda mig 

av digital teknik och syftar då specifikt på teknik som kan tillämpas på ett bra sätt i skolan. 

Digital teknik är ett mycket brett begrepp vilket gör att jag för arbetet har valt att begränsa det 

till digital teknik som är tillämpbar i skolan. Detta medför att merparten av digitala tekniker 

kan användas i uppsatsen och att det egentligen endast är en bra motivering av varför tekniken 

används som sätter gränsen för vad digital teknik för skolan kan vara. Exempel på sådan 

teknik kan vara fysiska ting såsom interaktiva skrivtavlor, datorer, projektorer, webbkameror, 

mobiltelefoner, surfplattor men även mjukvaror som lärplattformar, online lärresurser (t.ex. 

http://www.hist.se/, http://www.ne.se/), internettelefoni, program för ljudklipp och videoklipp 

etc.  

                                                            
9 Hylén, 2010 s. 8 
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I skolan är det viktigt att man som lärare ser digital teknik för vad det är, ett arbetssätt 

eller en metod och inte ett mål i sig. Att arbeta med digital teknik är ett sätt att byta ut 

traditionella metoder såsom penna och papper för att uppnå så bra resultat som är möjligt med 

undervisningen. Att använda digital teknik som någon form av belöning ska undvikas helt och 

hållet och istället inkorporeras som ett sätt för att utveckla elevernas lärande i skolan. Den 

digitala teknikens tillämpbarhet i skolan är väldigt hög då det finns oerhörda mängder av sätt 

att använda sig av tekniken. Ett exempel är mobiltelefonen som många lärare ser som en 

plåga i klassrummen som stjäler uppmärksamheten ifrån lektionen. Mobiltelefonen kan vara 

en oerhörd resurs idag då smartphones, telefoner som har en internetuppkoppling och 

webbläsare, är oerhört vanliga och således kan man använda dem som en resurs i 

klassrummet. Vidare finns det olika applikationer, s.k. appar, till dessa smartphones som även 

de kan användas i klassrummet. Ett exempel på en sådan är ”On this day…”10 som är en 

applikation som visar vad som hänt under respektive dag i ett historiskt perspektiv där den 

visar vilka händelser som ägt rum, vilka som varit födda och vilka som avlidit. Användaren 

kan sortera mellan händelser, födda och avlidna på just den dagen i historien vilket skulle 

kunna leda till intressanta korta presentationer av eleverna om vad som hände just den dagen 

för X antal år sedan.  

Att den digitala tekniken kan användas och att den används i skolan är ingen tveksamhet 

men det måste kopplas till en klar teori om vad det tillför och vad som påverkas i skolan, både 

positivt och negativt av att arbeta mer med digital teknik. Det krävs att man har en klar bild av 

hur den digitala tekniken påverkar lärandet i skolan och hur de två olika begreppen hänger 

ihop.  

2.4 Lärande 

Begreppet lärande är i sig ett begrepp som kräver en definition då det finns många olika 

förklaringar av lärande och de olika förklaringarna används i olika sammanhang. En 

övergripande bild av lärande är att det kan hänvisa till olika företeelser som är olika viktiga 

beroende på vilken forskningsdisciplin man härstammar ur. De fyra huvuddragen som Illeris 

beskriver diskussionen kring lärande och hur det ska definieras är: 

1. Att lärande hänvisar till den enskildes resultat av läroprocesser. Det man lärt sig 

och/eller den förändring som skett står i fokus för lärande. 

                                                            
10 On this day… Är en applikation som går att laddas ner via ”App Store” för iPhone telefoner samt ifrån 
”Android Market” ifrån androidtelefoner.   
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2. Att lärande hänvisar till de psykiska processer som ägt rum inom en person och som 

leder fram till förändringar och resultat. 

3. Att lärande (och läroprocesser) hänvisar till samspelsprocesser mellan materialet, 

omgivningen och den lärande som leder fram till de psykiska processer och senare 

resultat och förändring.  

4. Att orden lärande och läroprocesser används liktydigt med undervisning, vilket inte 

skiljer mellan undervisning och faktiskt lärande.11 

Staffan Selander diskuterar även två av dessa perspektiv och lyfter in ytterligare ett perspektiv 

som han anser viktigt och som är en utvecklig av punkt två och tre. 

5. Individen förhåller sig till världen genom att transformera informationen och därmed 

formar individen en egen förståelse i samspel med andra. 12 

Dessa olika definitioner är självklart olika viktiga beroende på vilken akademisk 

disciplin man anser sig tillhöra. De hänger också ihop på ett mer eller mindre naturligt sätt, 

förutom punkt fyra som inte bör tillskrivas något större värde då den inte omfattar något annat 

än en misstolkning av lärande. Lärandet pågår kontinuerligt och är omöjligt för en person att 

undvika. Lärandet pågår inte heller på ett mekaniskt sätt där färdiga kunskaper färdas från 

plats/person A till plats/person B utan det är en aktiv process som sker över tid och rum och 

som förändrar människan och kollektivet. Likväl kan lärande pågå på andra platser än i skolan 

och kärande kan pågå på andra platser än i skolan. Detta påvisar att punkt fyra är en 

otillräcklig beskrivning av lärande då det inte kan förenklas till hur man använder sig av 

ordet.13 Punkt ett är en väldigt resultat- och processinriktad beskrivning av lärande och saknar 

till viss del de komplexa processer som ligger bakom lärandet. Den andra punkten fokuserar 

på människan som en biologisk varelse, där det finns ett fokus på människans inre 

förutsättningar. Illeris betonar de psykiska egenskaper som skapar ett lärande, eller som 

Selander uttrycker sig, ”[d]etta perspektiv innebär en syn på människan som aktivt engagerad 

i själva förutsättningarna för sin egen existens”14. Den tredje punkten betonar hur viktig 

omgivningen och materialet är för den lärande, att sammanhanget där ett lärande kan utspela 

sig är minst lika viktigt som de inre processer som pågår i människan.  

                                                            
11 Illeris, 2007 s. 13 
12 Selander, 2009 s. 21 
13 Säljö, 2002 s.16 
14 Selander, 2009 s. 18 
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Att uppmärksamma det sociala samspelets betydelse för kommunikation och lärande innebär att 

förstå hur det vi kallar den sociala sfären impregnerar individen från födseln, ja egentligen före 

själva födelsen eftersom barnet till exempel kan uppfatta rörelser och ljud redan inne i mammans 

mage. Under det växande barnets första år lär det sig sedan att orientera sig i tillvaron just genom 

samspelet med andra. 15 

Selanders betoning av omgivningen och hur barn lär sig är väldigt relevant för att förstå att 

det inte enbart handlar om psykiska egenskaper eller processer som pågår inombords vad 

gäller lärande hos individer. Inte minst i förhållande till digital teknik är denna aspekt viktig 

då den betonar att förutsättningar för lärande skapas genom kommunikation och interaktion 

med omvärlden, två delar som den nya tekniken till stora delar kan förmedla på ett bra sätt. 

Det som är centralt för den femte och sista punkten är att olika slags språkliga tecken 

(bokstäver, linjer, ljud etc.) och olika medier (tidskrifter, böcker, men även fysiska rum såsom 

lärosalar) ligger till grund för ett lärande. Genom att bearbeta denna information uttrycker 

individen vad hon förstår av världen och hur individen förstår världen.16  

De tre första punkterna och den femte punkten betonar alla olika delar av läroprocessen 

som i sig självt är intressanta och viktiga men då den uppsatsen studerar hur den digitala 

tekniken används och hur tekniken används för att understödja ett lärande använder jag mig 

av punkt tre för att definiera lärande. Därmed definierar jag lärande som ”att lärande (och 

läroprocesser) hänvisar till samspelsprocesser mellan materialet, omgivningen och den 

lärande som leder fram till de psykiska processer och senare resultat och förändring”.17 

Därmed knyts lärande ihop med digital teknik då den digitala tekniken i stor utsträckning 

fungerar som en samspelsprocess mellan material och omgivning. 

2.5 Lärande och digital teknik  

En viktig aspekt i detta lärande är artefakter,18 artefakter har möjliggjort att information har 

kunnat lagras på andra platser än i minnet, från att man skrev ner med penna och papper som 

senare förvarades i register till att nu kunna lagra informationen i datorer. Införandet av 

artefakter har medfört att ”utantill kunskaper” och att träna minnet är mindre viktiga 

kunskaper och attribut och istället läggs fokus på andra färdigheter. Exempelvis att tolka och 

hitta information då det idag finns en uppsjö av information på en mängd olika platser.  

Artefakter tjänar här en form av medierande roll där lärandet kan förmedlas genom artefakten 

                                                            
15 Selander, 2009 s. 20 
16 Selander, 2009 s.21 
17 Illeris, 2007 s. 13 
18 Ne.se definierar artefakt som ”av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt”. 
Nationalencyklopedin 2011.  
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till den lärande och den lärande kan genom den ta till sig kunskap som andra människor 

tillägnat sig vid ett annat tillfälle. I skolan har det tidigare propagerats för att införa ny teknik 

och nya artefakter som skulle revolutionera undervisningssituationen, t.ex. TV och radio. Då 

liksom nu sades det att den nya moderna tekniken skulle ersätta den gamla förlegade 

undervisningssituationen med läroböcker och att individualiseringen skulle öka i skolan. 

Bruket av denna teknik avtog dock och förändrade skolans arbetssätt marginellt då tekniken 

ansågs vara begränsad och det material som fanns tillgängligt inte var tillämpbart i skolan i 

önskvärd utsträckning.19 Det har dock kommit teknik tidigare som förändrat skolans syn på 

arbete och kunskap och en av dessa tekniker är miniräknaren, ett verktyg som motsade de 

tidigare sätten att arbeta och som möttes med skepsis då eleven inte längre arbetade aktivt 

med att lära sig och visa hur eleven lär sig matematik.20 Artefakterna har generellt varit allt 

ifrån en simpel penna och papper som funnits i begränsad form och därmed tillgodosett en 

mindre del av lärandet till att idag innefatta en världsomspännande kunskapskälla i form av 

internet.  

Det har inom skolan pågått en byteshandel mellan olika tekniker, att räkna i huvudet 

gentemot att räkna på papper, att räkna på papper kontra att använda sig av en miniräknare 

och det är en sådan byteshandel som nu står i fråga för skolan. Ska de senare artefakterna byta 

ut de gamla och på vilket sätt kommer detta att ske i sådana fall och vilka konsekvenser får en 

sådan byteshandel för eleverna. 21 Det är just användandet och användningssättet av de senare 

och samtida artefakterna, den nya tekniken, som behandlas i denna uppsats. Vidare resonerar 

Säljö kring att teknikens och således de nya artefakternas införande måste relatera till att det 

finns en gemensam tanke hos lärare och elever om att den nya tekniken tillför något värdefullt 

till undervisningen. Mer specifikt måste tekniken tillföra något värdefullt till de 

undervisningsformer och förhållningssätt som redan existerar i skolan och därav måste 

byteshandeln upplevas att tillföra något positivt till skolan ifrån bägge parter av 

undervisningssituationen.22  

”Behovet av lärande upphör aldrig (ingen teknik kommer någonsin att lösa lärandets 

problem), men dess karaktär förändras”23 och det är den förändrade karaktären av lärandet 

som skolan ständigt måste möta. Den ständiga utvecklingen av den digitala tekniken medför 

att lärandet tenderar att få en ny karaktär och därmed måste skolan möta denna förändring av 

                                                            
19 Säljö, 2002 s. 20 
20 Jonsson, 2008 s. 115 
21 Jonsson, 2008 s. 118 
22 Säljö 2002 s. 21 
23 Säljö, 2002 s. 18 
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lärandet. Den nya karaktär som lärandet tenderar att få är att lärandet mer och mer medieras 

genom tekniken och de samspelsprocesser som utförs. Den nya tekniken har inte i sig 

förändrat samhället, men det faktum att den digitala tekniken har blivit inkorporerad på de 

flesta nivåer i samhället gör att människan har förändrat sitt sätt att agera vilket i sin tur har 

förändrat samhället.24 Den digitala tekniken är ett väl utforskat och för många akademiker ett 

högst intressant område och det finns en bred kunskap om kompetensen som krävs för att 

använda tekniken. Men forskningen är inte lika långt gången kring hur den digitala tekniken 

ska tillämpas i klassrummet för att få det bästa resultatet på lärandet som möjligt. Att använda 

denna teknik kan ses som ett stor och svårhanterlig fråga då det omfattar många aspekter av 

teknik samtidigt som den utmanar de kunskapshierarkier som finns i klassrummet. Läraren 

behöver nödvändigtvis inte längre vara den som vet mest i klassrumssituationen då eleverna 

har tillgång till ett stort material på internet vilket inom loppet av sekunder kan motsäga en 

viss del av lärarens kunskaper. Det finns de personer som ser den digitala tekniken som en 

ersättare av lärare just på grund av det faktamaterial som finns tillgängligt på internet. Med 

hjälp av datorer kan elever på ett snabbt och enkelt sätt kontrollera fakta som läraren försöker 

förmedla under lektionen men den digitala tekniken kan i nuläget inte ersätta lärarens 

kunskaper vad gäller att förmedla andra delar än rena fakta. Att kunna sätta sig ner och 

resonera med elever, diskutera och problematisera ex. olika skeenden i historien och 

sammanhang mellan dem är en del av undervisningen som den digitala tekniken i nuläget inte 

kan ersätta och därav är läraren oersättlig i klassrummet. Ett exempel på hur man tror sig 

kunna ersätta lärarrollen i det avseendet är när man använder sig av olika diskussionsfora för 

att resonera kring historien men även i det avseendet blir det en annan typ av lärande som inte 

i samma utsträckning uppmuntrar eleven till att aktivt resonera och problematisera ett 

historiskt sammanhang. På ett diskussionsforum kan deltagarantalet vara så högt att eleven 

har svårt att komma till tals, och när eleven kommer till tals blir det ingen snabb diskussion 

som leder eleven till ny kunskap. Ytterligare en problematik utöver att eleven kan ha svårt att 

komma till tals är att diskussionstrådarna kan läsas som rena faktakunskaper och inte de 

personliga åsikter som de är. Därmed är ett diskussionsforum ingen lämplig ersättare för den 

roll läraren fyller i form av att få eleven att utveckla ett eget kritiskt tänkande och att resonera 

och diskutera sig fram till ny kunskap. Ytterligare en aspekt där det kan vara svårt för eleven 

att tillgodogöra sig kunskap är att stoffet blir mer svårtillgängligt för eleven då det inte är 

anpassat för elevens nivå, vilket dock inte behöver vara ett problem som enbart är knutet till 

                                                            
24 Uimonen, 2009 s. 57 
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teknikanvändande i undervisning.25 Således kanske lärarrollen blir än viktigare som en 

rådgivare, ett bollplank och en vägvisare i den nya teknikens värld. 

Ett exempel på hur digital teknik på ett framgångsrikt sätt används inom undervisning är 

i samband med ett norskt språkinlärningsprogram för invandrare. Där använde de sig av en 

film med autentiskt språk i en meningsfull kontext som sedan återkopplades till interaktiva 

uppgifter med omedelbar återkoppling på elevernas svar. Resultatet ansågs vara positivt då 

eleverna fick lära sig språket i en meningsfull kontext, de fick möjlighet att höra en naturlig 

intonation, se kroppsrörelser i förhållande till det talade språket och att dramaturgin i 

filmklippet motiverade eleverna till att arbeta vidare med materialet. Dock menar Tønnesen 

att det skriftliga språket inte gynnades på samma sätt av detta inlärningssätt då datorn inte kan 

visa på nyanser av språket och endast kan arbeta med på förhand definierade svar i 

programmet.26 Betoningen är dock att projektet var en framgång då eleverna fick en möjlighet 

att arbeta med saker som inte traditionella läroböcker kunde tillhandahålla på ett 

tillfredsställande sätt.  

Då kunskap om datorer och dess användningssätt har spridit sig ut i samhället, idag har i 

princip de flesta hushåll en dator och bankärenden etc. har gått ifrån att utföras fysiskt till 

virtuellt, medför detta att det inte längre är självklart att läraren är den som kan den nya 

tekniken bäst.27 Detta tydliggör att det redan finns en förankring för digital teknik ute i 

samhället med ett stort teknikanvändande i människors vardag. Då eleverna kommer till 

skolan med goda förkunskaper om tekniken gör det att det inte råder några tvivel om att den 

digitala tekniken är en kraftfull lärresurs för skolan. Digital teknik är dock inte lösningen på 

alla problem men det står klart att skolan måste anpassa sig utefter vad som sker i samhället. 

Därmed borde den digitala tekniken utforskas och undersökas om hur den kan inkorporeras i 

det svenska skolsystemet.28 Denna förändring i skolan innebär att läraren måste vara flexibel i 

förhållande till eleverna och deras behov. Därmed får läraren använda sig av ett flertal roller, 

alltifrån föreläsare och moderator i en diskussion till att nära ett upptäckande och 

problembaserat lärande hos eleverna då den digitala tekniken uppmuntrar till andra 

undervisningsformer än den traditionella katederundervisningen. 29 För att möta den nya 

tekniken som kommer in i skolan måste även nya arbetssätt ifrån lärarens sida inkorporeras.  

                                                            
25 Edman Stålbrandt, 2009 s 145 
26 Tønnesen, 2009 s. 49‐50 
27 Säljö, 2002 s. 21 
28 Säljö, 2002 s. 19 
29 Erstad, 2002 s. 195 

15 
 



Ett exempel på hur man på ett annorlunda sätt kan arbeta med den digitala tekniken i 

undervisningen är att använda sig av problem i undervisningen och därmed utnyttja sig av en 

teknik som kallas scaffolding, att stödja och ge strategier ifrån läraren till eleven för att denne 

ska lösa problemet på egen hand, ses som ett gynnsamt sätt att använda sig av digital teknik i 

undervisningen. Detta då scaffolding får eleven att tänka individuellt och i andra banor än vad 

eleven skulle göra på egen hand och därmed utvecklar eleven sitt lärande delvis individuellt. 

Vidare bör bara scaffolding användas när eleven befinner sig i ett läge där den inte kan 

fortsätta på egen hand men med hjälp av vägledning och samarbete kan klara arbetet. 

Scaffolding varierar självklart beroende på arbetsform, innehåll och elevens kompetens men 

det är tre punkter som är tillämpbara inom de flesta områden där scaffolding kan vara nyttigt.  

Scaffolding ska alltså bara ge eleven den mängd stöd som uppgiften kräver och kan i 

realiteten bestå av antydningar om rätt väg, påminnelser om information och uppmuntran för 

att få eleven att lyckas med uppgiften.30 Scaffolding kräver ett kritiskt tänkande ifrån elevens 

sida och att läraren har förstått sin mer handledande roll för att fungera på ett önskvärt vis.  

Vad som är viktigt att påpeka i förhållande till den utökade teknikanvändningen i 

samhället är att även om digital teknik har haft en stark genomslagskraft i samhället är inte 

den nya tekniken den primära informationsbäraren. De varierande medieformerna som man 

kan använda är (ännu?) inte den primära informationsbäraren utan ”[i] vårt samhälle är texten 

den viktigaste informationsbäraren, vilket innebär att vi tenderar värdera denna högre än till 

exempel bilden vad gäller förmedlingen av sann och objektiv kunskap”31. Till detta kan man 

relatera att skolan tenderar att värdera ”gamla” arbetssätt, att skriva essäer, uppsatser och prov 

som ett sätt att få eleverna att följa de normer som finns i samhället för att uppnå en ”sann och 

objektiv kunskap”. Att arbeta med digital teknik innebär alltså inte att man helt kan frångå 

gamla arbetssätt då den svenska skolans traditioner uppenbarligen upplevs ha fungerat och 

kulturen kring lärande är att det sker genom böcker och text. Att helt frångå de kunskaper som 

lärarkåren har tillskansat sig och därmed gå ifrån vad som värderas som den viktigaste 

informationsbäraren skulle vara olämpligt då det som tidigare har gjorts har ett värde i sig. 

Det finns även forskning och forskare som agiterar för att helt frångå gamla sätt och att 

använda sig av datorn vid tidigare ålder för att sedan välja att använda sig av penna och 

papper i ett sent skede som i 8-9 års åldern. Vissa forskare går även längre och agiterar för att 

                                                            
30 Edman Stålbrandt, 2009 s. 146‐147 
31 Anderhag, Seland & Svärdemo‐Åberg, 2002 s. 186 
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helt och hållet avskaffa skolan som fysisk plats och förlägga undervisningen ut i samhället för 

att koppla ihop skolan med samhället. 32 

 

 

 

2.5.1 Lärande, Digital Teknik  och Historieundervisning  

Forskningsläget kring digital teknik inom historieundervisning är tunnsått, i nuläget har jag 

ännu inte funnit någon forskning kring hur tekniken används inom historieämnet och i och 

med detta kommer mer generell forskning kring digital teknik och lärande att undersökas för 

att sedan appliceras på historieämnet.  

Roger Säljö skriver i sin bok att ”informationstekniken redan har förändrat våra 

vardagliga verksamheter på många sätt. Det är också uppenbart att IKT är en utmaning för 

skola och utbildning, vad gäller så väl form som innehåll i lärande”.33 Denna utmaning Säljö 

resonerar kring kan appliceras på många områden, att skolan följer med i samhällets 

utveckling måste ses som något lika naturligt som att byta lärobok inom historia utefter det att 

tiden går och ny kunskap uppdagas. Detsamma gäller för hur skolan arbetar kring digital 

teknik och dess användning i skolan gentemot hur den används i resten av samhället. 

Efterhand som ny teknik utvecklas och inkorporeras i samhället är det viktigt att skolan 

utvärderar denna och om möjligt använder den i skolans värld. Säljös utmaning syftar 

specifikt på hur digital teknik används i skolan och propagerar för att inte bara formen, att 

hålla sig uppdaterad inom teknikens värld, men även innehållet måste anpassas till dagens 

samhälle vilket är högst relevant för historieundervisningen. Exempelvis täcker läroböcker 

oftast väldigt stora delar av historiens utveckling men då böckerna har ett omfångsproblem 

gällande mindre skeenden och detaljer i historien samt ett publiceringsdatum kan den omöjligt 

alltid hålla sig fullt uppdaterad och täcka alla områden till fullo.34 Utmaningen indikerar 

samma problem som de två första av mina hypoteser gör, se 3.2, då Säljö inriktar sig på hur 

undervisningen äger rum i skolan och således kan härledas ännu tydligare till 

historieundervisningen som mina hypoteser behandlar. Utmaningen blir således aktuell för 

samtliga skolor och visar på hur viktigt det är för skolorna att uppdatera sin teknik och 

användandet av den. 

                                                            
32 Lindblom, 2011.  
33 Säljö, 2002 s. 22 
34 Se exempel under frågeställning, Hypotes 3. 
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Eftersom det just inom historieämnet är svårt att finna relevant forskning för hur digital 

teknik ska inkorporeras i undervisningen har jag valt att se på hur de två senaste 

ämnesplanerna styr hur digital teknik ska användas i undervisningssituationen. Detta för att se 

om det finns några direkta direktiv för om digital teknik ska användas i 

historieundervisningen på gymnasienivå och på vilket sätt det ska göras. Detta kan visa om 

det finns en anledning till att det inte finns någon forskning kring digital teknik inom 

historieundervisning eller om ämnesplanerna inkorporerar digital teknik vilket skulle peka på 

att forskningen ligger efter inom ämnet.  

Den senaste ämnesplanen för historia, GY2011, säger dels direkt att digital teknik ska 

användas men den indikerar även indirekt att ny teknik ska användas inom undervisningen. 

Detta genom att den säger att eleverna skall beredas ”möjlighet att utveckla sin förståelse av 

hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden”.35 Med en betoning på nutid och framtid kan omöjligen digital 

teknik utelämnas i undervisningen då en stor del av framtiden präglas av hur vi använder oss 

av och utvecklar digital teknik. Vidare säger den att:  

 
eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda 

olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska 

förändringsprocesser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet 

av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp 

av modern informationsteknik.36 

Fokus ligger här på olika källmaterial, en resurs som i stor utsträckning finns tillgängligt 

digitalt idag i dess originalskick via olika databaser. Detta måste ses som mer lättillgängligt än 

material som en historielärare på gymnasienivå arbetat med, då utan hjälp av digital teknik 

skulle läraren få använda sig av det material som finns på skolan. Därmed skulle läraren vara 

begränsad till att arbeta med ett material som skolan införskaffat och skulle därmed bli 

begränsad i sitt arbete. Vidare säger ämnesplanen uttryckligen att eleven ska använda sig av 

”varierande uttrycksformer” vid presentation av resultat som uttryckligen nämner ”modern 

informationsteknik” som en presentationsform.  

I LPO94:s ämnesplan för historia ligger också ett fokus, om än mindre på källor och 

källkritik, ”[s]yftet är också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt 

som redskap för att förstå och förklara samhället och människors levnadsmönster. Detta 

gynnar förmågan att stå kritisk såväl inför historiska källor som inför texter och andra medier 
                                                            
35 Skolverket, 2011a 
36 Skolverket, 2011a 
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i vår tid”.37 LPO94 har inte samma fokus på teknik men trots allt nämner medier och texter 

och därmed inkorporerar det som då var ny teknik. Ämnesplanen fortsätter att fokusera på 

medier och källkritik där den nämner att man ska sträva efter att eleven ”utvecklar en förmåga 

att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, medier och andra källor”38 och 

således ligger fokus på ny teknik framförallt när det gäller källor och källkritik och saknar det 

andra perspektiv som GY2011 nämner i form av presentation av elevens resultat.  

En aspekt som ingen av ämnesplanerna nämner är dock lärarens arbete med digital 

teknik inom historieundervisningen, att t.ex. använda sig av lärresurser online, att använda sig 

av ny teknik i klassrummet för att presentera materialet på ett bra sätt eller att aktivt sträva 

mot att eleverna ska använda sig av mer material än traditionell undervisning i form av 

läroböcker. Det är förståeligt att LPO94:s ämnesplan inte nämner liknande möjligheter men i 

GY2011:s ämnesplan borde någon form av formulering innefattas för att förankra den digitala 

tekniken inom historieundervisningen. Det är dock positivt att ämnesplanerna uppenbarligen 

går mot en allt mer teknikinkorporerande formulering och det är tydligt att historieämnet 

försöker att införliva den digitala tekniken i undervisningen och att införlivandet har ökat efter 

det att tekniken har fått fäste i landet.  

2.6 Material, Metod och tillvägagångssätt 

Källmaterialet som används för uppsatsen är detsamma som undersökningsmaterialet, det är 

100 st. lektionsplaneringar på webbplatsen lektion.se där alla granskas kvantitativt och två st. 

granskas kvalitativt samt fem st. intervjuer med verksamma lärare. För 

undersökningsmaterialet har jag valt att arbeta med två metoder framförallt för att få fram det 

mest relevanta materialet för undersökningen. För det första granskas materialet på lektion.se 

både kvalitativt och kvantitativt där materialet klassificeras och granskas och utifrån denna 

granskning väljer jag två lektionsplaneringar som analyseras. För det andra valde jag att 

arbeta med en semi-strukturerad intervjumetod gällande intervjuerna med aktiva lärare för att 

få ett material som var relativt lätt att analysera men som inte styrde lärarnas svar för mycket. 

Målet med intervjuerna är att samla in lärares erfarenheter kring att arbeta med digital teknik 

och deras åsikter för att sammanställa dessa och undersöka dem utifrån de frågeställningar 

som finns i kap. 3. Någon liknande undersökning har i nuläget inte genomförts inom ämnet 

historia och bör ge ett intressant resultat. Vidare har inte lektionsplaneringarna på lektion.se 

undersökts på någon nivå utan den enda undersökning som genomförts av siten är en studie av 

                                                            
37 Skolverket, 2011b 
38 Skolverket, 2011b 
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hur kommunikationen sker på webbplatsen. Undersökningens resultat är dock av minimalt 

värde för denna undersökning då den lägger fokus på kommunikationen som utförs på 

hemsidan och inte planeringarna eller hur den digitala tekniken används.39  

Den semi-strukturerade intervjumetoden går ut på att intervjuaren har ett 

frågeschema att utgå ifrån, detta för att få ett mätbart resultat. Samtidigt ska intervjuaren vara 

uppmärksam på respondentens svar och vid intressanta delar även ställa följdfrågor och 

kanske även vika av ifrån ämnet en aning då det kan ge intressanta observationer. Jämfört 

med den ostrukturerade intervjun har den semi-strukturerade intervjumetoden fördelen att den 

ger ett resultat som är relativt enkelt att mäta när det ska analyseras då i stort sett samma 

frågor ställs. Den är även bra jämfört med den strukturerade intervjun då den har fördelen att 

ordföljd, frågeföljd och följdfrågor kan ändras för att få intervjun att likna ett vanligt samtal.40 

Urvalet av respondenter inriktades först och främst på att få med lärare ifrån 

gymnasieskolorna i Växjö men då intresset ifrån skolorna uteblev gick även förfrågningar ut 

till gymnasielärare i andra delar av Sverige. Anledningarna som gavs till att de inte kunde 

medverka var framförallt tidsbrist och att lärarna inte ansåg sig själva arbeta med digital 

teknik i någon större utsträckning. Därför var inte just de lärarna intresserade av att medverka 

utan hänvisade till kollegor som inte heller gick att få tag på. De lärare som har svarat kan 

tänkas vara intresserade av digital teknik och således kan inte materialet anses vara 

representativt för alla lärare utan endast för de lärare som är intresserade av att arbeta med 

digital teknik.  

Intervjuerna är utformade i fyra steg. I steg ett riktar frågorna in sig på att få fram 

generell information kring skolans digitala teknik och lärarens kunskaper inom digital teknik 

för att se vilka förutsättningar som finns för att arbeta med digital teknik i undervisningen. I 

det andra steget ligger fokus på hur läraren arbetar med begrepp som historiemedvetande och 

historisk empati i förhållande till digital teknik. I det tredje steget ställs frågor för att 

undersöka hur läraren arbetar med digital teknik och vad läraren anser om att arbeta med 

digital teknik i historieundervisningen på en generell nivå. Det fjärde steget i intervjun är 

kopplat till hemsidan lektion.se och hur läraren ser på siten och om den används av läraren. 

Den första intervjun användes som testintervju där jag efter intervjun lyssnade genom den två 

gånger för att utvärdera hur svaren blev på de frågor jag ställde och om någon fråga skulle 

läggas till eller tas bort. Resultatet av detta blev att två frågor, fråga 12 och fråga 14, 

                                                            
39  Olausson, 2008   
40 Bryman, 2002 s. 301 
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strukturerades om marginellt med följdfrågor och exempel för att leda in läraren på ”rätt” 

ämne.  

Kring själva undersökningen av lektionsplaneringarna på lektion.se arbetar jag med att 

klassificera lektionsplaneringen i tre delar där den första delen ställer frågan om 

lektionsplaneringen innebär att man arbetar med digital teknik på lektionen och i vilken 

utsträckning detta görs. Egentligen behandlar alla lektionsplaneringarna digital teknik då de är 

publicerade på internet men då detta inte är relevant för själva undervisningen bortses detta 

ifrån. Däremot indikerar det att lärarna är intresserade av att arbeta med digital teknik och 

således är de inte representativa för hela lärarkåren. Därefter graderas det användande av 

digital teknik som lektionsplaneringen har ifrån 1-4 där nivå 1 innebär att digital teknik inte 

används och nivå 4 är att den digitala tekniken används i hög utsträckning och på en 

avancerad nivå. Nivåindelningen är inspirerad av det PIM-bevis som skolverket utfärdar. 41 

Den andra delen gäller vilket arbetsområde lektionsplaneringen avser och den sista delen är 

om den syftar till att utveckla någon särskild egenskap hos eleven. De två egenskaperna som 

undersöks är om lektionsplaneringarna avser att lära eleverna att känna empati eller att 

utveckla ett historiemedvetande. Anledningen till att jag har valt att studera just 

historiemedvetande och historisk empati är att det är två egenskaper som med lätthet bör 

kunna utvecklas med hjälp av digital teknik. Den sista delen är den vagaste att identifiera och 

därför har jag valt att bara klassificera de lektionsplaneringar som uttalat eller uppenbart 

arbetar med något av begreppen då alla lektionsplaneringar är öppna för tolkning och 

tillämpning av den läraren som väljer att ladda ner och omarbeta lektionsplaneringen till sin 

egen. Om själva lektionsupplägget är bra eller dåligt lägger undersökningen ingen värdering i 

då det dels inte är relevant för undersökningen, dels är en högst subjektiv åsikt. Urvalet av 

lektionsplaneringarna har gjorts genom en helt blank sökning under kategorin för ämnet 

historia på gymnasienivå och sorterats efter popularitet för att få fram de mest använda 

lektionsplaneringarna. På lektion.se finns det i skrivande stund (2011-11-24) 182 

lektionsplaneringar i historia, undersökningen kommer att behandla de 100 mest populära av 

dessa som har direkt koppling till historieundervisning. Därav kommer inte 

bedömningsmallar, språkhistoria eller planeringar som blivit märkta som historia fast de inte 

har någon direkt koppling till historieundervisning att undersökas. Vidare kommer inte 

publicerade prov och examinationer att granskas då de inte har någon koppling till 

                                                            
41 För mer information angående PIM‐bevis, se http:// http://www.pimbevis.skolverket.se/ 
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lärandeprocessen i sig utan är en metod för att pröva om eleverna har lärt sig det som läraren 

avsåg i planeringsfasen.  

För att få ett mer detaljerat resultat har jag valt att sortera lektionsplaneringarna i 

förhållande till vilken tidsperiod de avser. T.ex. har en lektionsplanering som är så specifik 

som ”Romarriket” blivit kategoriserad in i en större del som avser ”Flodkulturer och 

Antiken”. Den tidsperioden avser således de första civilisationerna fram till Västroms fall år 

476. De övriga kategorierna som lektionsplaneringarna har blivit placerade i är följande, 

Medeltiden 476 - 1492, Tidig Modern Tid 1492 - 1776, Revolutionernas tid 1776 - 1900, 

1900-tal – nutid, Källkritiksövningar, övergripande grupparbeten samt en kategori med övrigt. 

Kategoriseringen är gjord utifrån de grundläggande kurser vi hade under min grundutbildning 

i historia där dock den sista kategorin som omfattar de senaste två århundraden har delats in i 

två p.g.a. mina erfarenheter ifrån min verksamhetsförlagda utbildning där en liknande 

indelning funnits bland historielärarna. De övergripande grupparbetena är inte med under 

någon tidsperiod för att eleverna arbetar med två eller flera tidsperioder och det blir således en 

svårplacerad kategori om den inte får en egen. För att få precis statistik gällande 

tidsperioderna har jag valt att göra egna kategorier till övergripande arbeten, 

källkritiksövningar och i kategorin övrigt ligger specifika ämnesområden som är 

svårplacerade i någon av de övriga kategorierna som t.ex. kvinnohistoria, samernas historia 

och en lektionsplanering gällande Afghanistans historia.  

Efter den kvantitativa studien görs en kvalitativ studie utifrån två av dessa 

lektionsplaneringar som arbetar med digital teknik, historiemedvetande och historisk empati 

för att undersöka hur en lektionsplanering kan se ut. Dessa väljs utifrån den klassificering som 

gjorts i det initiala stadiet av studien av materialet ifrån lektion.se, se bilaga 2. Utifrån det 

resultat som den initiala undersökningen ger väljs två lektionsplaneringar ut ifrån de 

kategorier som har högst andel lektionsplaneringar som behandlar alla tre 

undersökningsområden, digital teknik, historiemedvetande och att utveckla en empati för 

historien. Detta slutliga urval görs genom en enkel lottdragning för att inte faktorer som 

personligt intresse eller andra faktorer som hur bra man anser att lektionsplanering är vägs in i 

urvalet. De utvalda planeringarna studeras sedan mer ingående och en analys kommer göras 

utifrån vilket sätt de arbetar med de olika faktorerna och hur den digitala tekniken används 

och om den används för att arbeta med historiemedvetande och empati och hur väl detta 

genomförs i planeringen. 
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3. Syfte och Frågeställning 
3.1 Syfte 

Undersökningen har flera syften. Det första är att granska hur man använder sig av digital 

teknik inom historieundervisning i några av Sveriges gymnasieskolor. Här är inriktningen att 

undersöka hur undervisningen ser ut i skolan, om historieämnet följer med i utvecklingen (de 

förändringar som sker rörande bruk av digital teknik) och hur lärare tänker och resonerar 

kring användningen av digital teknik inom historieundervisning. Det andra syftet är att se om 

det finns några tendenser bland historielärare i deras användning av digital teknik. Föredrar 

t.ex. historielärarna att arbeta med en särskild tidsperiod före en annan tidsperiod när man 

använder sig av digital teknik. Det tredje syftet är att undersöka om lärare anser att digital 

teknik är att föredra för att utveckla ett historiemedvetande och historisk empati hos eleverna. 

Detta genomförs dels genom en kvalitativ studie av lektionsplaneringar på lektion.se samt 

genom intervjuerna med aktiva historielärare.  

3.2 Hypoteser 

Jag har fyra hypoteser som kommer att genomsyra uppsatsen.  Dessa hypoteser omvandlas till 

frågor som ställs till i vissa fall allt källmaterial men i vissa fall ställs även vissa frågor bara 

till visst källmaterial då visst källmaterial inte lämpar sig för att svara på alla frågor. De första 

två hypoteserna är tätt kopplade till den utmaning om förändring som Säljö menar att skolan 

står inför. Min första hypotes är att när man använder sig av digital teknik inom 

historieundervisning arbetar lärare gärna på gamla sätt med nytt material. T.ex. istället för 

att hålla en föreläsning med underlag i form av overheadbilder och texter byter man ut denna 

teknik mot en nyare i form av en Powerpointpresentation där båda delarna inkorporeras i 

föreläsningen. Det skulle i detta fall innebära att skolan inte har antagit den utmaning som 

Säljö beskriver i form av innehåll samtidigt som formen har anpassat sig. Innehållsdelen 

behöver inte nödvändigt syfta på just stoffet som undervisas, då detta inom historieämnet inte 

är särskilt föränderligt, utan att använda sig av stoffet på fler sätt. Exempelvis kan en lärare 

använda sig av fler medier för att presentera händelser, visa viktiga händelser direkt på 

Youtube, t.ex. Martin Luther King Jrs berömda tal ”I have a dream” eller att visa klipp från 

dokumentärfilmer för att fylla i luckor ifrån lärarens egen kunskap eller där läroböckerna inte 

täcker fullt ut. 
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Min andra hypotes är att historielärare tenderar att använda sig av mer digital teknik 

när man behandlar 1900-talshistoria och senare historia då det finns mycket lättillgängligt 

material och flera välgjorda och välspridda internetbaserade lärresurser att tillgå såsom 

levandehistoria.se (ej att förväxla med levandehistoria.com, en historierevisionistisk sida). 

Denna tendens kan anses grundad i ämnesplaner då ämnesplanerna för grundkursen i historia 

lägger alltmer fokus på demokratiseringsprocesserna på 1800-1900 talen och folkmord.. 

Folkmord har dock förekommit tidigare men inte i samma utsträckning vilket gör att det kan 

anses vara en nyare företeelse. I förhållande till utmaningen Säljö nämner skulle denna 

hypotes vara väldigt relevant då den antyder att historieämnet har antagit utmaningen och 

arbetar aktivt med att utveckla såväl form som innehåll i undervisningen.  

Min tredje hypotes är kopplad till lärarens uppgift att utveckla ett historiemedvetande 

hos eleverna. Då historiemedvetande är ett väldigt aktuellt begrepp som används kontinuerligt 

av både skolverket och forskare borde det göra att begreppet tar mer och mer plats i 

undervisningen. Historiemedvetande i sig är en egenskap som handlar om att koppla ihop det 

som har hänt med nutiden för att se hur det kan påverka framtiden vilket kräver övning och en 

bra metod för att utveckla den egenskapen. Digital teknik underlättar möjligheterna att se ett 

helhetsperspektiv och knyter således samman olika perioder. T.ex. kan en presentation med 

lätthet göras för att förtydliga orsakssammanhang och likheter mellan olika perioder för att 

visa hur t.ex. franska och amerikanska revolutionerna hör samman. Därav lyder den tredje 

hypotesen att digital teknik med fördel används av historielärare för att utveckla elevers 

historiemedvetande.  

Min fjärde och sista hypotes är att digital teknik underlättar för elever att känna empati 

med historien och personer som drabbats av historiens gång. Detta grundar jag i att en person 

har lättare att känna empati då man aktiverar fler sinnen än att bara läsa en text. T.ex. tror jag 

att en elev har större medlidande för en person som berättar om hur hon överlevde förintelsen 

istället för att bara läsa en text om en överlevare och att kanske se en bild i en lärobok. Då 

många av överlevarna ifrån förintelsen tyvärr har gått ur tiden finns inte samma möjligheter 

längre för autentiska möten med dessa personer och då kan digital teknik med inspelningar av 

deras föreläsningar och berättelser hjälpa till att fylla den lucka som lämnas när personer 

avlider. Genom digital teknik har eleverna möjlighet att höra autentiska berättelser, se flera 

autentiska bilder, läsa mer texter och även se rörliga bilder ifrån hemska situationer. Denna 

teknik kan omöjligen ersätta den mänskliga berättelsen och empatin som kan uppnås genom 

att se, höra och få ställa frågor till en överlevare men då överlevande ifrån t.ex. förintelsen blir 

allt färre kan tekniken eventuellt komplettera detta tapp i möjlighet att känna empati med 
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historien och att få historien berättad via en inspelning bör vara bättre än att inte få historien 

berättad av en överlevare överhuvudtaget.  

3.3 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är alla kopplade till digital teknik och hur denna teknik kan användas i 

historieämnet i skolan. Frågeställningarna är vidare genererade ifrån mina hypoteser. Följande 

frågeställningar har styrt undersökningen: 

1. Hur använder historielärare digital teknik inom undervisningen?  

2. Finns det en inriktning på speciella ämnesområden som historielärare, som tydligt 

arbetar med digital teknik inom undervisningen, väljer? 

3. Är arbetet med digital teknik ett bra arbetssätt när historieläraren arbetar med historisk 

empati och historiemedvetande? 

Frågeställningarna syftar främst på att undersöka hur det ser ut i skolan, hur lärarna på ett 

konkret plan uppfattar teknikens intåg inom historieundervisningen och hur det har påverkat 

ämnets karaktär. Den första frågeställningen är genererad ifrån de först två hypoteserna där 

lärarens användningssätt och område ifrågasätts. Den andra frågeställningen är sedan 

utvecklad utifrån hypotes två, tre och fyra som syftar på ämnesområde, om man jobbar med 

förankring och historiemedvetande samt empati. Den tredje frågeställningen är genererad 

utifrån den tredje och den fjärde hypotesen.  
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4. Bakgrund  
De första datorerna kom till den svenska skolan redan under 1970-talet då skolorna började 

göra sporadiska inköp av datorer och inköpen fortsatte under 80- och 90-talen. I förhållande 

till övriga samhället skedde utvecklingen i skolan långsamt när tekniken sköljde fram över 

arbetslivet och svenskarnas privatliv. Det första riktiga projektet för att få in tekniken i skolan 

hette ”Datorn i Skolan”(DIS) och syftade till tre huvudområden: undervisa om datorers 

användning i samhället, använda datorerna i ämnesundervisningen för att utveckla och 

modernisera undervisningen samt att använda dem som ett hjälpmedel i inlärningen.42 

Argumenten för att införa den digitala tekniken i skolan var redan på 1970-talet i grund och 

botten de samma argument som finns idag, anledningen till att införa digital teknik i skolan är 

i grund och botten en syn på att skolan måste utvecklas och att ge eleverna optimala 

förutsättningar för sitt lärande. 

4.1 Satsningarna på 1980talet  

Under 1980-talet kom det en ny läroplan, Lgr 80, och ett nytt ämne som hette datalära vilka 

båda underströk idag viktiga saker som ämnesövergripande områden och ökad elevaktivitet, 

”[m]en undervisningen i datalära ansågs inte förutsätta att man använda datorer i skolan, 

vilket gjort att datalära i efterhand ofta har beskrivits som en undervisning om datorer – inte 

med datorer”.43 Bristen på datorer, lärares låga fortbildningsnivå och datorernas dåliga 

användarvänlighet gjorde att det främst handlade om programmering i datalära. Detta gjorde 

att de främst användes inom naturvetenskapliga ämnen och teknikämnet och även om 

satsningar kom ifrån staten blev inte resultatet det som var eftersträvat i Lgr 80.  Nästa stora 

projekt att komma efter DIS blev DOS, Datorn och Skolan. Satsningen på datorerna i skolan 

skulle ske över tre år och motiverades genom att säga att skolan måste bidra till en ökad IT-

användning, att eleverna måste förberedas för att kunna hantera den stora informationsmängd 

som finns i samhället. Vidare motiverades satsningen med att eleverna måste ha kunskaper 

om datorer för att de ska ha ett medborgerligt inflytande över den nya tekniken som kom och 

att eleverna ska förberedas för ett liv som aktiva medborgare i samhället samt att man 

hoppades att undervisningen skulle effektiviseras genom datorer. De två stora satsningarna 

kostade mellan 500 miljoner och 1 miljard kronor och forskare är överens om att resultatet av 

                                                            
42 Hylén, 2010 s. 25 
43 Hylen, 2010 s. 26 
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satsningarna var tämligen begränsat. Anledningarna till att resultatet anses vara begränsat är 

att det fanns ett ovanifrån-tänkande där lärarnas åsikter och erfarenheter inte togs tillvara på 

samt att den bristande användarvänligheten hos datorerna gjorde att tekniken blev svåranvänd. 
44 

4.2 Ett stagnerande och banbrytande 90tal 

Efter en optimistisk syn på användning av digital teknik i skolan under 1980-talet gjordes 

relativt små satsningar i början 1990-talet och den optimism som funnits gentemot den nya 

tekniken under tidigare år hade stagnerat. Under 90-talet utvärderades de stora satsningarna 

ifrån 1980-talet till att endas ha gjort små skillnader i skolan och det var en stor anledning till 

att optimismen dämpades något. En anledning till detta är det ovanifrån-tänk som fanns, en 

annan anledning att datorn var tvungen att passa in i rådande former och inte skapa sina egna. 

Vidare rådde det under första halvan 90-talet en kärv ekonomisk situation vilket förmodligen 

påverkade satsningar på tekniken. 1994 introducerades Internet i den svenska skolan, och 

1995 var 2 % av den svenska befolkningen uppkopplade mot world wide web. Samtidigt hade 

17 % av grundskolorna och 59 % av gymnasieskolorna runt om i landet en 

internetuppkoppling vilket pekar på att skolan låg i framkant av samhällets utveckling.45 Med 

facit i hand kan man se att satsningen på Internet var korrekt vilket ledde fram till nästa stora 

satsning på teknik i skolans värld, ITiS (IT i Skolan). ITiS är den största satsningen på digital 

teknik i skolan hittills och även en av de största kompetensutvecklingarna av en arbetsgrupp 

som genomförts. Det är samtidigt en av de största satsningarna som någonsin gjorts på 

utveckling av skolan i Sverige. I projektet satsades 1,7 miljarder kronor på att ge datorer till 

lärare som deltog i projektet, kompetensutveckling, teknik till skolorna med mera och ungefär 

60 % av lärarkåren deltog i kompetensutvecklingen. Detta var en klar signal att man tagit till 

sig den kritiken om att lärarna inte hade tillräcklig kompetens för att använda datorerna på rätt 

sätt och att man arbetat vidare utifrån den kritik som kommit. Men även mot detta projekt 

skulle personer opponera sig. Denna gång riktades kritiken mot att 700 miljoner av de 1,7 

miljarder som avsattes till ITiS spenderades på att ge deltagande lärare datorer. Det sågs som 

att en onödigt stor del av budgeten avsattes för inköp av tekniska hjälpmedel till lärarkåren 

och att pengarna kunde använts till bättre saker.46  

Under 1990-talet startades även KK-stiftelsen, en stiftelse som fick i uppdrag av 

regeringen att stärka den svenska konkurrenskraften genom en stegrad användning av digital 
                                                            
44 Hylén, 2010 s. 27‐28 
45 Hylén, 2010 s. 29 
46 Hylén, 2010 s. 30‐31 
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teknik. Uppdraget syftade till att på en nationell nivå introducera en aktion som skulle 

introducera och stimulera ökad användning av digital teknik i skolor och kommuner i Sverige. 

Uppdraget skulle utgå ifrån ett gräsrotsperspektiv och utnyttja lokalt engagemang och stödja 

lokala initiativ och i en del av detta blev den första satsningen på 27 stora utvecklingsprojekt 

(fyrtornsprojekt) och 75 små projekt. Inom denna satsning innefattades även en satsning på 

läromedel, forskningsprogram och informationssatsningar för att sprida erfarenheter mellan 

skolorna. Tanken bakom fyrtornsprojekten var att de skulle lysa vägen för övriga skolor och 

därmed leda dem på vägen mot ökad användning av digital teknik inom skolan. KK-stiftelsen 

fortsatte sedan att arbeta med dessa satsningar och arbetade parallellt med ITiS för att utbyta 

erfarenheter och bilda nätverk för att få ett samverkanspel mellan de båda projekten. Totalt 

avsatte stiftelsen ca 555 miljoner kronor till de olika skolprojekten under 1995-2002, hela 

satsningen omfattade 1,2 miljarder då företag och kommuner deltog med motfinansiering i 

projektet. KK-stiftelsen kritiserades även den, precis som tidigare satsningar, för att ha stora 

och högtflygande mål som var för oprecisa och vaga för att få några direkta effekter. Vidare 

kritiserades stiftelsen för att sätta för stor tilltro till den digitala tekniken som drivkraft och 

utvärderingsgrupperna ställde sig frågande till om den digitala tekniken verkligen hade sådan 

kraft som den tillskrevs.  

4.3 ITbubblan  spricker och nulägesbeskrivning 

Den stora tilltro som många hade till den digitala tekniken fick sig ett stort bakslag år 2000 då 

ett kraftigt börsfall slog till för många högt värderade bolag som arbetade med IT som 

sysselsättning och ett stort antal av bolagen gick i konkurs. I efterhand har det setts som en 

spekulationsbubbla med IT-aktier där bolagen värderades högre än deras reella värde, och 

således sjönk börsen kraftigt när detta uppdagades.  Efter att IT-bubblan sprack sjönk 

efterfrågan på IT-tjänster och därför kom tekniken för en kort tid i dåligt rykte då tekniken 

blev förknippad med bubblan. Den negativa synen på den digitala tekniken som medföljde 

kan även ha lett till att debatten om digital teknik i skolan förlorade sin ställning och även om 

utredningar gjordes och rapporter lades fram för riksdagen avsattes inga större finansiella 

medel för att genomföra några storskaliga satsningar sedan ITiS avslutades 2002. 47  

Det finns en svårighet med att beskriva hur en nulägessituation ser ut i skolan gällande 

digital teknik. Det vanligaste måttet för att visa hur skolans situation gällande digital teknik 

ser ut är att ange hur många datorer som finns i förhållande till hur många elever som går på 

skolan. Detta mått är bristfälligt då det mest intressanta egentligen är att se hur datorerna 
                                                            
47 Hylén, 2010 s. 32. Karlsohn, 2009 s. 75.  
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används och inte hur många som finns men då användningssättet av datorerna är i 

beroendeposition av hur många datorer som finns på skolan är det trots allt en bra indikator på 

hur situationen ser ut. Detta kompletterat med hur stor tillgång det finns till annan hårdvara 

det finns på skolan bör ge en tillfredsställande bild av hur tillgången till den digitala tekniken 

ser ut i gymnasieskolorna i Sverige. 48 

Tabell 1.1 Utveckling av antal elever per dator och datorer med internetuppkoppling 
 1993 1995 1997 1999 2001 2008 
Gymnasieskola 
kommunal 

11 8 – 59 % 7 – 85 % 5,3 – 89 % 4,2 – 92 % 2,5 – 100 % 

Gymnasieskola 
fristående 

 6 – 40 % 5 – 69 % 2,8 – 81 % 2,8 – 84 % 1,6 – 100 % 

Källa: Hylén, Jan (2010). Digitaliseringen av skolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.34 

Tabell 1.1 visar hur många elever per dator det finns i respektive utbildningsform i skolan och 

procentsatsen avser hur stor andel av skolorna som har en internetuppkoppling till datorerna. 

Utvecklingen kan till viss del tillskrivas de satsningar som gjorts ifrån statlig och kommunal 

sida men en förklaring till den ökade datortillgängligheten i skolan bör även vara att tekniken 

har blivit mycket billigare över de 15 år som tabellen visar. I tabellen visas det tydligt att det 

finns en klar skillnad mellan kommunala gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor där 

de fristående gymnasieskolorna har haft ett stort försprång men på senare år har de 

kommunala gymnasieskolorna närmat sig väsentligt. Detta försprång tillskansade man sig när 

de fria gymnasieskolorna införskaffades och var tvungna att locka elever till sina skolor. För 

att locka eleverna till sina skolor användes bl.a. specialpedagogiska inriktningar men även i 

stor utsträckning att man satsade på digital teknik. En anledning till detta kan vara att många 

fristående gymnasieskolor måste konkurrera på ett annat sätt och med externa finansiärer kan 

erbjuda en dator per elev för att locka mer elever till just deras skola. Vidare har skolorna i 

nuläget 100 % internetuppkoppling vilket har utvecklats hastigt i takt med att bredbandsnät 

har byggts ut och kostnaderna för att ha en internetuppkoppling sjunkit väsentligt i Sverige.  

Tabell 1.2 Andel lärare med tillgång till olika digitala hårdvaror 2009 
 Kommunal gymnasieskola Fristående gymnasieskola 
Dataprojektor 85 % 90 % 
Interaktiv skrivtavla 24 % 18 % 
Digital-/Videokamera 88 % 89 % 
Källa: Hylén, Jan (2010). Digitaliseringen av skolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.35 

Tabell 1.2 visar hur många lärare på skolan som har tillgång till de olika hårdvaror som 

undersökningen, som gjordes av skolverket 2009, lade vikt vid. En intressant aspekt här är att 
                                                            
48 Hylén, 2010 s. 33 
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de kommunala gymnasieskolorna, som i Tabell 1.1 låg efter i form av datorer per elev, ligger i 

ungefärlig fas med de fristående skolorna och att det är fler lärare i de kommunala 

gymnasieskolorna som har tillgång till interaktiva skrivtavlor. Detta kan bero på att i de 

fristående gymnasieskolorna som har mer datorer anser att den interaktiva skrivtavlan är en 

överflödig teknik då eleverna har stor tillgång till datorer att tavlan inte tillför något som inte 

kan visas direkt med en dator och projektor ifrån lärarens sida. Den tekniken som visas i 

denna tabell är i nuläget väldigt dyr och utrustningen kommer förmodligen att spridas vidare i 

skolorna i takt med att inköpspriset sjunker för tekniken.  

I ett internationellt perspektiv låg Sverige med i toppen gällande antal datorer per elev 

och Sverige ledde utvecklingen tillsammans med Danmark och Norge på 90-talet. Dock måste 

man ta i beaktande att länderna i undersökningarna har olika förutsättningar i form av 

skolsystem, statliga satsningar och styrdokument. Men de ger ändå en fingervisning om hur 

Sverige ligger till i ett internationellt perspektiv i förhållande till ungefärligt likvärdiga länder. 

Tyvärr Sveriges utveckling stagnerat något och man har tappat mark till de två grannländerna 

och andra länder som Storbritannien, Finland, Nederländerna, Österrike och Frankrike har i 

stort sett samma andel elever per dator som Sverige har i början på 2000-talet. Likväl låg 

Sverige fortfarande över genomsnittet i Europa vilket visar att man fortfarande är med i 

framkanten av utvecklingen.49 En aspekt till varför stagneringen inträffade i Sverige kan vara 

den börskrasch som inträffade i Sverige år 2000 och som ledde till en rädsla för tekniken men 

en undersökning ifrån 2006 visar på en ännu mer intressant aspekt som kan visa på varför 

Sverige har hamnat lite efter i utvecklingen och det är att motivationen att använda digital 

teknik är avsevärt lägre i Sverige än övriga Europa. 

Tabell 1.3 Tillgång till digital teknik, upplevd kompetens och motivation att använda digital 

teknik i undervisningen. Samtliga värdena är angivna i procent.   
Land Tillgång Kompetens Motivation 
Danmark 71,3 93,3 70,9 
Finland 63,3 84,9 57,8 
Frankrike 41,3 76,0 54,9 
Island 58,8 88,2 29,4 
Nederländerna 78,5 92,0 70,8 
Norge 68,1 90,9 72,8 
Storbritannien 75,1 93,6 81,5 
Sverige 67,9 93,3 41,4 
Tyskland 65,2 81,7 67,2 
Eu+2 60,7 82,0 68,4 
Källa: Hylén, Jan (2010). Digitaliseringen av skolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.39 

                                                            
49 Hylén, 2010 s. 37 
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Tabell 1.3 visar hur stor tillgång lärare har till digital teknik, hur lärarna upplever att 

deras egen kompetens med digital teknik är och hur motiverade lärarna är att använda sig av 

den digitala tekniken i deras egen undervisning där samtliga siffror anger andelen i procent. 

Lärarna har fått ange själva hur motiverade de känner sig till att använda sig av digital teknik i 

sin undervisning. Sverige ligger fortfarande i framkant när undersökningen gjordes (2006) 

och är över genomsnittet när det gäller tillgång till digital teknik för lärarna och den upplevda 

kompetensen även om man har en bit upp till de ledande länderna i form av tillgång till digital 

teknik. Vad som dock är beklagligt är att motivationen till att använda tekniken i Sverige är 

långt under genomsnittet med 41,4 % som är nästan 30 % under genomsnittet i Europa. Detta 

kan som tidigare nämnts härledas till att inga större satsningar gjorts i Sverige under 2000-

talet men ytterligare en tänkbar anledning kan vara att styrdokumenten i Sverige inte 

motiverar lärarna i någon större utsträckning till att använda sig av digital teknik i 

undervisningen och således känner inte lärarna något stöd ifrån högre instanser att använda 

sig av tekniken i undervisningen.  

I Sverige verkar tekniken dock breda ut sig allt mer inom skolan och så kallade 1-1 – 

projekt, en dator till en elev, blir allt vanligare inom det svenska skolväsendet och idag har 

182 kommuner i Sverige inlett eller planerat ett liknande projekt. Kommunerna som är 

representerade har antingen ett projekt som innebär att alla skolorna i kommunen har en dator 

per elev eller att skolor har inlett projekt på eget bevåg. Det innebär att i mer än hälften av 

Sveriges 290 kommuner finns det en dator per elev. 50 

                                                            
50 Datorn i Utbildningen, 2011 
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5. Undersökning 
5.1 Intervjuer 

Resultatet för de intervjuer som genomförts inom uppsatsen redovisas inom fyra olika 

kategorier, där den första kategorin behandlar förutsättningar på skolan och lärarens 

förutsättningar för att arbeta med digital teknik och innefattar frågorna 1-10. Fråga 11-14 

ligger under den andra kategorin som behandlar hur läraren ser på historiemedvetande, 

historisk empati i förhållande till att arbeta med digital teknik inom historieundervisning. Den 

tredje kategorin innefattar hur läraren använder sig av digital teknik, hur läraren ser på 

tekniken, vilka möjligheter läraren ser och hur diskussionen tenderar att gå på skolan och 

fråga 15-22 i intervjuschemat behandlar detta. Den sista kategorin utgörs av fråga 23 samt 

delfrågan om lärarna delar med sig av lektionsplaneringar ifrån fråga 22 att inkorporeras i 

analysen. Dessa två frågor behandlar hur läraren ser på lektion.se och om läraren använder 

siten samt om det verkar finnas någon delarkultur på skolan. Delarkulturen är central på 

lektion.se och är därav en viktig aspekt för uppsatsen. 

Lärarna som medverkat i intervjuerna är samtliga män och är mellan 26 och 53 år 

gamla, där tre lärare är 26-27 år och den sista personen är 40 år. Således har de varit 

verksamma i varierande tid där den längsta perioden är 22 år och den kortaste är 1 ½ år. 

Storleken på skolorna de arbetar på varierar mellan 600 elever upp till 1200 elever och tre av 

lärarna är verksamma på fristående gymnasieskolorna och två av dem är verksamma på 

kommunala gymnasieskolor. Samtliga av de fristående skolorna har startat på 2000-talet och 

den ena av kommunala gymnasieskolorna är startad 1998 och den andra har anor ifrån 1910-

talet. Samtliga lärare är behöriga gymnasielärare inom historieämnet där de två äldre lärarna 

har ämneslärarexamen och de övriga tre har examen som gymnasielärare i historia. De två 

äldre lärarna har båda fått relativt utförlig fortbildning inom digital teknik, en av de yngre 

lärarna har fått fortbildning inom hur man använder sig av interaktiva skrivtavlor och två av 

de yngre har inte fått någon fortbildning överhuvudtaget. Fyra av lärarna upplever att skolorna 

satsar på fortbildning och digital teknik. Samtliga skolor hade projektor i alla klassrum och 

fyra av skolorna hade ljudanläggningar till projektorerna där den femte hade portabla 

ljudanläggningar som han upplevde att det fanns stor tillgänglighet till. Samtliga lärare 

upplevde sin egen kompetens som god då de fyra stycken betygsatte sig själva som att de låg 

på nivå 7 av 10 och en ansåg sig ligga på nivå 8 av 10. Därav anser alla att de ligger över 
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medel och ser sina kunskaper inom digital teknik som goda. Samtliga lärare hade tillgång till 

en dator på arbetsplatsen, antingen i form av en bärbar personlig dator eller arbetsstationer i 

lärarrummen.  

På tre av skolorna fanns även en så kallad 1-1 satsning där varje elev får en dator att 

arbeta med. Således hade de skolorna tagit bort sina datorsalar och på övriga skolor upplevde 

lärarna det som att datorsalen var fullbokad ofta och att lärarna var tvungna att ha bra 

framförhållning för att ha möjlighet att använda dem. De såg det därmed som en brist att det 

inte fanns mer datorer på skolorna. Samtliga skolor hade även tillgång till it-tekniker och de 

upplevde att problem med tekniken på skolorna löstes snabbt.  

Gällande lärplattformar använde fyra av skolorna lärplattformar i någon utsträckning 

och den femte hade inte överhuvudtaget någon lärplattform. Av de fyra skolorna som använde 

sig av lärplattformar använde två av dessa skolor plattformarnas potential på mer än för 

spridning av information, registrera närvaro, som databas för elever att hämta och ladda upp 

information på och kommunikation. De andra två skolorna använde endast plattformarna för 

kommunikation, där den ena skolan ansåg att kunskapen om plattformen var otillräcklig bland 

lärarna och den andra läraren ansåg att användarvänligheten var extremt låg i plattformen. 

Därför använde de sig av andra program för att fylla upp bristerna i plattformen. Samtliga 

lärare hade även tillgång till någon form av databas där de kunde dela information mellan 

kollegorna och två av dessa använde lärplattformen för att dela med sig av lektionsplaneringar 

etc. Fyra av lärarna hade tillgång till läroböcker med webbaserat material men ingen av dem 

ansåg att det hade något värde i sig då de inte ansåg att resurserna var bra och därav valde att 

finna sitt eget material online. Av de fem lärarna hade samtliga tillgång till någon form av 

online-lärresurs även om inte alla använde dem. Fyra av lärarna hade tillgång till ne.se och en 

hade tillgång till hist.se och en annan hade tillgång till worldbookonline.com. Samtliga lärare 

hade även möjlighet att låna kameror på skolan men det var endast en av dem som använde 

dem på ett aktivt sätt i undervisningen.  

I den andra kategorin av frågor har samtliga lärare haft en liknande definition som min 

egen gällande historiemedvetande, samtliga lärare har en bild av att historiemedvetande 

handlar om att koppla ihop gårdagens händelser med nutiden och framtiden. Gällande 

historisk empati fanns det även en konsensus om att känna till begränsningar för människor, 

att de endast kan känna till sin egen tid, att det är viktigt för eleverna att kunna leva sig in i 

historien och se varför människor agerade som de gjorde. Vidare ansåg lärarna att digital 

teknik är en väldigt bra metod att använda för att jobba med framförallt empati men också 

historiemedvetande även om de betonade att det finns andra arbetssätt att utveckla dylika 
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egenskaper än att bara arbeta med digital teknik. Framförallt framhävde lärarna möjligheterna 

som finns med det bildarkiv som blivit tillgängligt och det oerhörda filmmaterial som finns 

för att arbeta med historisk empati. Detta då det finns oerhörda tillgångar till bilder, autentiska 

filmklipp och spelfilm för att få eleverna att sätta sig in i tidsperioderna och se sammanhanget 

mellan dem. Lärarna var väldigt noga med att påpeka att digital teknik i sig själv inte är ett 

syfte utan bara en metod för att uppnå målen inom historieämnet. Eftersom samtliga lärare 

hade den synen på tekniken ansåg de också att digital teknik kunde användas till det mesta 

inom historieämnet.  

Inom den tredje kategorin undersöks framförallt lärarnas arbete med digital teknik och 

historieundervisning och samtliga lärare strävar efter att nyttja sig mycket av tekniken och 

försöker att inkorporera den i samtliga lektioner. De två som inte har tillgång till en dator för 

varje elev arbetar dock mindre med digital teknik då de har mindre tillgång till tekniken. Men 

de strävar efter att ha med tekniken ändå i många moment då de anser att det ger bra resultat 

för elevernas lärande att arbeta med digital teknik. Tekniken som lärarna använder används 

framförallt i två olika syften, dels envägskommunikation och dels att göra uppgifter inom 

ämnet. Envägskommunikationen, föreläsningssituationen, betonas av samtliga lärare där de 

använder sig av olika presentationsprogram, klipp ifrån YouTube, bilder och filmer för att 

göra historieundervisningen mer levande. Vidare använde sig två av lärarna gärna av 

originalkällor då de arbetade med digital teknik men ingen av dem använde sig av externa 

föreläsare eller autentiska berättelser via videolänk eller liknande. Gällande hårdvara visade 

det sig att ingen av lärare arbetade särskilt mycket med interaktiva skrivtavlor, två av lärarna 

hade stor tillgång till det och en lärare hade god tillgång till det men ingen av dem ansåg att 

det tillförde tillräckligt mycket. Däremot verkar projektorn vara väldigt populär då i princip 

alla typer av program de använde sig av var tekniker som visades via projektorn i 

klassrummet. Lärarna var eniga om att det inte finns någon tidsperiod som är bättre än någon 

annan att arbeta med när man använder sig av digital teknik. Men tre av dem ansåg att det var 

lättare för läraren att arbeta med digital teknik när man behandlade modernare historia då 

källmaterialet och spåren som är efterlämnade är vidare och mer lättillgängliga än i äldre 

historia. Då tre av lärarna av lärarna var relativt nyutexaminerade lärare modifierades frågan 

gällande om de ansåg att historieundervisningen förändrats efter att den digitala tekniken 

införts i undervisningen till att jämföra med deras egen skolgång och de tre lärarna betonade 

att det förenklat undervisningen, att motivationen tycktes öka och att eleverna verkade ha 

roligare på lektionerna nu jämfört med deras egen skolgång. De två lärarna som varit 

verksamma en längre tid och som hade en uppfattning om hur det var före den digitala 
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teknikens intåg ansåg att det som förändrats var i vilken utsträckning man använde sig av 

bilder och film. Tre av lärarna betonade dock också att kombinationen med större textsjok och 

digital teknik inte var bra, tryckt text var att föredra för att eleverna skulle ta in informationen.  

De ansåg att det didaktiska urvalet i stort sett var detsamma men att övningarna var 

annorlunda då det var mer centrerat till att få eleverna att arbeta aktivt med sina egna datorer. 

Fyra av lärarna anser också att i och med att den digitala tekniken har kommit in i 

undervisningen har nya ämnen fått ett större fokus. Tre av dem anser att det blivit ett större 

fokus på modernare historia och en anser att källkritiken har fått ett uppsving då det blir mer 

aktuellt då man konstant arbetar med internet och källkritiken har blivit nödvändigare än 

tidigare i vardagsarbetet. Samtliga lärare upplever även att eleverna reagerar positivt när de 

använder sig av digital teknik i undervisningen men samtliga lärare uppfattar också att det 

finns en skillnad mellan eleverna i deras reaktion. Vilka de bakomliggande orsakerna är till att 

vissa elever inte svarar lika bra på den digitala tekniken är de inte överens om men tre av 

lärarna ser en skillnad mellan högpresterande elever och lågpresterande elever i deras kunskap 

om tekniken. Där högpresterande elever svarar väl på att arbeta med digital teknik samtidigt 

som lågpresterande elever har en tendens att arbeta mer med tekniken än att arbeta med den 

tilldelade uppgiften. En lärare härleder detta till kön och klass och hävdar att flickor ifrån 

lågutbildade hem verkar generellt ha en sämre datorvana än övriga, samtidigt som de andra 

lärarna inte har några övergripande teorier om vilka det var som generellt presterade sämre 

eller bättre. En lärare härledde skillnaden bakom hur bra eleverna svarade på undervisning 

med digital tekniken till studieteknik där han ansåg att elever som redan hade en bra och 

fungerande studieteknik arbetade bättre med digitala medel än en elev med sämre 

studieteknik. Samtliga lärare anser att det finns en bra debatt inom deras skola gällande hur 

digital teknik används på ämneskonferenserna. Fyra av lärarna anser att det finns en klar 

klyfta mellan de som är väldigt intresserade av att använda sig av digital teknik och av de som 

är lite mer konservativa gällande tekniken. De ser en generationsskillnad där de äldre lärarna 

gärna förhåller sig till tekniken efter det att andra kollegor har testat den och kan ge råd till 

hur den ska användas.  

Gällande den fjärde och sista kategorin om lektion.se och deras delarkultur på skolan 

anser lärarna generellt att lektion.se är en mycket bra webbplats som är ett mycket bra initiativ 

och de ser en oerhörd i potential i sidan, framförallt för inspirationen man kan få ifrån andra 

lärares planeringar. Dock ser endast en av de fem att lektionsplaneringarna inom historia är 

tillräckligt bra för att använda och kritik riktas mot att det är för mycket instuderingsfrågor, 

för specifika moment eller att utformningarna inte passar dem, lärarna vill hellre arbeta med 
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egna planeringar och utforma sitt eget material. Däremot har samtliga lärare uttryckt att de har 

en delarkultur på skolan, samtliga lärare delar med sig av sina lektionsplaneringar inom 

skolan eller sin koncern och tar del av sina kollegors arbete för att anpassa det till sina egna 

lektioner.  

5.2 Lektion.se  

Lektion.se är en gratissida utvecklad för lärare i Sverige med en rad olika gratistjänster 

specialdesignade för lärares behov. I nuläget har webbplatsen 212,318 medlemmar, en oväntat 

hög siffra då det i nuläget finns 173,629 verksamma lärare i skolan.51 För att utnyttja sig av 

webbplatsens funktioner krävs att man är medlem, vilket är gratis och möjligt för vem som 

helst att bli. Förutom de lektionsplaneringar som finns publicerade på hemsidan finns även ett 

leverantörsarkiv där tips om bl.a. klassresor, fortbildning, läromedel och inventarier finns. 

Vidare har webbplatsen ett forum där diskussioner kring ämnen, lektionsupplägg och 

pedagogiska spörsmål kan vädras med andra lärare. Webbplatsen har även ett jobbarkiv där 

lärare kan söka jobb, bevaka specifika jobbtyper och ladda upp sitt cv. Dessa fem delar, det 

höga medlemsantalet, lektionsplaneringarna, leverantörsarkivet, forumet och att lediga 

lärartjänster publiceras på sidan gör att webbplatsen blir högst intressant att undersöka.  

Den stora skillnaden mellan antalet registrerade medlemmar på lektion.se jämfört med 

antalet verksamma lärare ser vid första anblick aningen märklig ut. Men anledningen till att 

det är fler registrerade medlemmar på lektion.se torde vara att det finns ett stort antal lärare 

som inte är med i ovannämnda undersökning ifrån skolverket samt att den inte innefattar 

lärarstudenter som också är en grupp som befinner sig i stor utsträckning på lektion.se. Om 

man granskar Lärarförbundets medlemsantal (230,000 medlemmar varav 175,000 är lärare52) 

tillsammans med Lärarnas Riksförbunds medlemsantal (75,000 lärare53) ser man att det 

egentligen finns 250,000 lärare exklusive lärarstudenter, med lärarstudenterna inräknade blir 

antalet 305,000. Merparten av lärarstudenterna går med i ett av de två fackförbunden då det är 

gratis eller endast tas en symbolisk avgift i form av 25 kr för medlemskap för hela 

studieperioden samt att lärarstudenterna erbjuds ett lukrativt startpaket i form av böcker och 

annat material. Sett till det antalet lärare är ändå lektion.ses medlemsantal högt då det skulle 

innebära att 7/10 av Sveriges lärare är medlemmar på webbplatsen vilket gör materialet på 

webbplatsen i allra högsta grad intressant för undersökningen.  

                                                            
51 Skolverket, 2011c 
52 Lärarförbundet, 2011 
53 Lärarnas Riksförbund, 2011 
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5.2.1 Kvantitativ undersökning 

I databasen för lektionsplaneringar på webbplatsen finns det i nuläget (2011-11-24) 

15634 lektionsplaneringar för grundskolan och 2134 lektionsplaneringar för gymnasiet, ett 

sammanlagt antal som uppgår till 17768 lektionsplaneringar. I förhållande till uppsatsens 

syfte har jag valt att endast titta på lektionsplaneringarna för ämnet Historia på gymnasienivå 

där det i nuläget (2011-11-24) finns 182 lektionsplaneringar. Av dessa 182 har de 100 mest 

populära valts ut för att det ska kunna ge en bild av vad lärare intresserar sig för att publicera 

och hur undervisningen läggs upp. Detta bör ge en tendens för hur lärare väljer att arbeta med 

digital teknik på sina lektioner i historieämnet.  

Tabell 2.1 Övergripande resultat av lektionsplaneringarna på Lektion.se 
Lektionsplaneringar; Antal Andel i % 
som använder digital teknik 70 70 % 
som behandlar historiemedvetande 72 72 % 
som behandlar empati 38 38 % 
Som behandlar digital teknik och historiemedvetande 57 57 % 
Källa: Lektion.se, 2011 Bilaga 2. 

I undersökningen har de lektionsplaneringar som tydligt arbetar med de olika 

undersökningsområdena kategoriserats och placerats in under respektive kategori i tabell 2.1. 

Den inledande undersökningen på webbplatsen visar tydligt att av de lektionsplaneringar som 

är undersökta förutsätter en klar majoritet av materialet att digital teknik ska användas under 

lektionen. Likaså syftar en klar merpart på att utveckla ett historiemedvetande hos eleverna 

men dock är det färre som behandlar empati. Detta kan bero på att det i äldre historia finns 

mycket färre levnadsskildringar och personbeskrivningar (förutom de som beskriver regenter 

och framträdande personer i samhället) att tillgå och således blir det svårare för lärarna att lära 

eleverna att känna empati med äldre tidsperioder. Ett annat intressant resultat av 

undersökningarna av lektionsplaneringarna är att majoriteten, 57 %, av dem behandlade både 

digital teknik och historiemedvetande.  

För att få ett mer detaljerat resultat gällande vilka tidsperioder som lärarna arbetar med digital 

teknik, historiemedvetande och empati följer här en mer detaljerad tabell.  
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Tabell 2.2 Detaljresultat i siffror och procent  
 Antal Digital Teknik Historiemedvetande Empati 
Flodkulturer och antiken 10 (10 %) 8 (80 %) 6 (60 %) 3 (30 %) 
Medeltiden 10 (10 %) 4 (40 %) 3 (30 %) 1 (10 %) 
Tidig modern tid 12 (12 %) 10 (83,3 %) 9 (75 %) 2 (16,7 %) 
Revolutionernas tid 10 (10 %) 8 (80 %) 8 (80 %) 3 (30 %) 
1900-tal – nutid 24 (24 %) 17 (70,8%) 17 (70,8 %) 16 (66,7 %) 
Källkritiksövningar 7 (7 %) 4 (57,1 %) 5 (71,4 %) 0 (0 %) 
Övergripande grupparbeten 15 (15 %) 14 (93,3 %) 14 (93,3 %) 9 (60 %) 
Övrigt 12 (12 %) 5 (41,7%) 8 (66,7 %) 4 (33,3 %) 
Källa: Lektion.se, 2011. Bilaga 2.  

Tabellen visar spridningen mellan vilka tidsperioder som lektionsplaneringarna 

behandlar samt vilka egenskaper varje lektionsplanering har och vad den syftar att utveckla 

hos eleven. Procentsatsen avser hur stor del av planeringarna inom respektive kategori som 

arbetar med den benämnda delen. Det är en klar majoritet av antalet lektionsplaneringar i den 

senare kategorin, 1900-tal – nutid då den har det dubbla antalet lektionsplaneringar jämfört 

med tidig modern tid som ligger närmast i antalet planeringar i av de lektionsplaneringar som 

avser ett specifikt tidsomfång. Vidare kan man se att när det gäller att arbeta med digital 

teknik är det absolut högst andel inom ”Övergripande grupparbeten” vilket verkar innebära att 

lärare ser användandet av digital teknik som ett fördelaktigt arbetssätt när det gäller att göra 

arbeten i grupp. En anledning till detta kan vara det arbetssätt som en av lärarna beskriver, att 

lärarens roll har blivit mer handledande då eleven på egen hand söker mer aktivt efter 

dokument och läraren får arbeta mer med stödjande uppgifter än föreläsande uppgifter och 

enligt samma lärare blir den digitala tekniken mer påtaglig för eleven då den arbetar med 

individuella uppgifter.54 

För att få en bättre överblick över hur lektionsplaneringarna använder digital teknik har 

samtliga lektionsplaneringar klassificerats efter hur den digitala tekniken används ifrån ett till 

fyra. Nivåindelningen har jag själv utformat efter hur man kan använda sig av digital teknik i 

undervisningen och hur avancerat användandet är. Nivå ett innebär att planeringen inte 

använder sig av digital teknik alls och på nivå två syftar tekniken till att understödja 

envägskommunikation eller att endast en typ av digital teknik utnyttjas. 

Envägskommunikationen kan här bestå dels av att det är föreläsning ifrån läraren till eleverna 

men även envägskommunikation i form av att eleven får en uppgift att hitta grundlig 

information på internet. Grundlig information anses i nivåindelningen vara sådan information 
                                                            
54 Intervju med Lärare 1, 2011 
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som kan finnas med lätthet med en enklare sökning och sådan information som finns 

tillgänglig i läroböcker. På den tredje nivån arbetar eleverna själva med den digitala tekniken 

och den digitala tekniken används på en grundnivå med standardiserade program för att utföra 

lättare uppgifter. Vidare använder man mer än en funktion av tekniken, två eller tre program 

används. Standardiserade program innebär här program som är utformade i ett enkelt syfte 

och att eleven i fråga använder programmets basala funktioner, t.ex. att skriva en text i 

Microsoft Word, att rita en tabell i Microsoft Excel, göra en presentation i Microsoft 

Powerpoint eller att filma en presentation med en kamera. På den fjärde och sista nivån 

arbetar eleverna med digital teknik på ett avancerat och varierat sätt och använder avancerade 

funktioner i flertalet program. Exempel på detta kan vara att man t.ex. använder de 

interagerande funktioner som finns mellan Microsoft Office programmen, att man redigerar 

sin filmade presentation eller använder sig av kommunikationsprogram för göra intervjuer 

t.ex. Ytterligare exempel på nivå fyra är att tekniken används för att utveckla egenskaper 

utöver faktakunskaper såsom historiemedvetande och historisk empati. Att arbeta med digital 

teknik på ett avancerat sätt innebär att man använder sig av andra program än de som är 

standard i datorerna och/eller att man använder avancerade funktioner i standardprogrammen. 

Vidare exempel på detta kan vara att man inkorporerar hyperlänkar och ljud-/videoklipp i en 

Powerpoint presentation eller att man använder sig av en onlinelärresurs som Gapminder för 

att visa på utvecklingskurvor och förhållande mellan olika länder. 

Diagram 1 - Spridning av användande av digital teknik i lektionsplaneringar på Lektion.se 

 
Källa: Lektion.se A, 2011 

Diagram 1 visar spridningen mellan hur vanligt förekommande de olika nivåerna av 

digital teknik är i det undersökta materialet på lektion.se och spridningen är väldigt tydlig. 
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Totalt är det som tidigare nämnts i tabell 2.1 alltså 70 % av lektionsplaneringarna som 

innefattar digital teknik och av dessa är spridningen ganska logisk. Nivå ett, där digital 

tekniken inte förekommer alls i lektionsplaneringen har 30 planeringar, nivå två har 43 

planeringar, nivå tre har 21 planeringar och den fjärde nivån innefattar 6 lektionsplaneringar. 

Spridningen visar tydligt att desto högre krav det ställs på det tekniska användandet under 

lektionen, desto färre planeringar blir det också som möter det högre kravet.  

Tabell 3 Spridning av användande av digital teknik i lektionsplaneringar på Lektion.se sett 

över tidsperioder 
  Nivå på användande av digital teknik i procent 
Tidsperiod 1 2 3 4 
Källkritiksövningar 3 (42,9 %) 2 (28,6 %) 1 (14,3 %) 1 (14,3 %) 
Flodkulturer och antiken 2 (20 %) 6 (60 %) 1 (10 %) 1 (10 %) 
Medeltiden 6 (60 %) 4 (40 %) - - 
Tidig modern tid 2 (16,7 %) 8 (66,7 %) 2 (16,7 %) - 
Revolutionernas tid 2 (20 %) 7 (70 %) 1 (10 %)  
1900-tal – nutid 7 (29,2 %) 9 (37,5 %) 6 (25 %) 2 (8,3 %) 
Övergripande grupparbeten 2 (13,3 %) 3 (20 %) 8 (53,3%) 2 (13,3 %) 
Övrigt  6 (50 %) 4 (33,3 %) 2 (16,7 %) - 
Källa: Lektion.se A, 2011 

Tabell 3 visar på vilken nivå användandet av digital teknik sker under 

lektionsplaneringarna och hur fördelningen ligger mellan de olika ämnesområdena som 

lektionsplaneringarna berör. Då en högre nivå av användandande är önskvärt ses ett högre 

resultat i tabellen som något att föredra. Tabellen visar precis som tabell 2.2 att kategorin 

”Övergripande grupparbeten” är den kategori som är mest representerad överlag då den har 

högst andel under nivå 3 och näst högst andel under nivå fyra. Källkritiksövningar gör här en 

uppryckning ifrån tabell 2.2 där den har högst andel lektionsplaneringar på nivå 4, dock är 

antalet planeringar väldigt få vilket gör att det kan vara en snedfördelning. Vidare kan man se 

att 1900-tal-nutid är högt representerad i nivå tre där den kategorin ligger som klar på tvåa på 

25 % före tidig modern tid på 16,7 %. 

5.2.2 Kvalitativ undersökning 

Av de lektionsplaneringarna som undersöktes behandlade 32 stycken digital teknik, 

historiemedvetande och empati och tabellen nedan visar på vilken fördelning de har över 

tidsperiod i historieundervisningen. 
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Tabell 4. Kvalitativt urvalsmaterial ifrån Lektion.se 

  Antal Andel i procent

Flodkulturer och antiken 3 9,4 %

Medeltiden 1 3,1 %

Tidig modern tid 2 6,3 %

Revolutionernas tid 1 3,1 %

1900-tal – nutid 13 40,6 %

Källkritiksövningar 0 0 %

Övergripande grupparbeten 10 31 %

Övrigt 2 6,3 %

Totalt 32 100 %

Källa: Lektion.se, 2011. Se bilaga 2 

I tabell 4 är de lektionsplaneringar utvalda som alla använder digital teknik och 

behandlar historiemedvetande och empati. Av det totala antalet undersökta 

lektionsplaneringar var det alltså 32 stycken som behandlade samtliga tre faktorer som blev 

undersökta. Resultatet visar tydligt att det är två kategorier som utmärker sig gällande de 

undersökta faktorerna och således kommer en lektionsplanering ifrån 1900-tal – nutid att 

väljas ut och en lektionsplanering ifrån de övergripande grupparbeten som finns att tillgå. För 

de övergripande arbetena föll lotten på lektionsplanering nr 49 som är benämnd som 

”Socialantropologi” och för 1900-tal – nutid föll lotten på nr 44 som är benämnd som 

”Efterkrigstiden i Sverige”.  

5.2.2.1 ”Socialantropologi”  

Lektionsplaneringen som drog den vinnande lotten i kategorin ”Övergripande grupparbeten” 

var lektionsplanering nr. 49 – ”Socialantropologi”.55 I stort går planeringen ut på att gruppen 

ska välja ett folkslag och fördjupa sig inom detta folkslag och ta upp olika problematiseringar 

som läraren på förhand har försett eleverna med. Lektionsplaneringen är uppdelad i tre steg 

där det första steget fokuserar på själva produkten som ska göras. Gruppen har i uppgift att 

göra en affisch som ska innehålla skriftlig information om det folkslag de har valt, i det 

obligatoriska som ska finnas med på postern läggs fokus på folkets historia och utveckling. 

Vidare skall eleverna undersöka hur folkslaget påverkats av omvärlden, hur man behandlar 

ursprungsbefolkningar, vad man har för samhällsorganisation och vad man har för hot utifrån 

att ställa sig till. Vidare finns det även ett antal frivilliga delar att ta upp på postern som 
                                                            
55 Se bilaga 3. 
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innefattar folkets religionstillhörighet, vad de kallar sig själva, historiska konflikter, hur man 

bor och hur familjerna ser ut i stort. Det andra steget i lektionsplaneringen är att varje grupp 

ska förhålla sig till källorna och värdera dem skriftligt till läraren och det tredje steget är att 

eleverna ska presentera sin poster för övriga klassen i 5-10 minuter.  

I lektionsplaneringen är den digitala tekniken grundläggande, allt källmaterial som 

läraren tilldelar eleverna är elektroniskt och det finns inga indikationer på att läroböckerna 

används överhuvudtaget. Dock påpekas det i planeringen att i källmaterialet, som ska bestå av 

minst tre olika källor, ska minst en av dem vara en bok. Vidare ser man att den digitala 

tekniken kan användas också i fabrikationen av postern där läraren betonar att layouten på 

postern måste var snyggt utformad, något som med fördel kan göras med hjälp av en dator 

men även för hand.  

Lektionsplaneringen syftar även att utveckla elevernas historiemedvetande, dels genom 

att eleverna ska jämföra vad folket säger om sig själva men även vad andra säger om folket. 

Lektionsplaneringen ämnar synliggöra den eventuella skillnad mellan folkets självbild och 

andras bild av folket och därmed få eleven att förstå hur historieskrivning går till. Där 

planeringen kanske framförallt arbetar med att utveckla elevernas historiemedvetande är i den 

obligatoriska informationen som ska finnas på postern. Här läggs ett fokus på hur folkslagets 

historia har sett ut, hur det ser ut idag och hur samspelet ser ut, något som väl stämmer in på 

den definition jag själv gett av historiemedvetande.  

Gällande historisk empati tar lektionsplaneringen upp det på ett generellt plan då hela 

arbetet syftar att få eleven att sätta sig in i ett särskilt folkslags historia och liv och därmed 

lära sig att känna historisk empati för det folkslaget. Den tar mer detaljerat upp detta när 

eleverna ska undersöka saker som hur man behandlar och har behandlat 

ursprungsbefolkningar, vad man har för syn på hur familjen ska se ut, hur man behandlar 

kvinnor, vad man kallar sig själv och varför just det namnet har tillfallit gruppen. En del av 

postern kan även behandla saker som traditioner och initiationsriter, delar som hjälper 

eleverna att sätta sig in i hur de tänker och agerar etc. 56 

5.2.2.2 Efterkrigstiden i Sverige  

Lektionsplaneringen som drog den vinnande lotten i kategorin ”1900-tal – Nutid” var 

lektionsplanering nr. 44 – Efterkrigstiden i Sverige.57 Planeringen heter ursprungligen ”Andan 

i Sverige under Efterkrigstiden” men då namnet skulle passa in i en tabell reviderades namnet 

                                                            
56 Lektion.se, 2011b.  
57 Se bilaga 4. 
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till en kortare variant. Planeringen går i stort ut på att eleverna ska delas in i grupper som 

arbetar med olika decennier ifrån 1950-talet fram till 1990-talet och eleverna ska få fram den 

”anda”, stämning eller tankesätt som fanns på deras decennium i Sverige. De ska undersöka 

politiska beslut, hur ekonomin såg ut och populärkulturen under sitt decennium och ifrån 

dessa göra reflektioner, dra slutsatser och visa sina resonemang och genom detta få fram den 

”anda” som rådde under deras decennium. Arbetet redovisas sedan muntligt för hela klassen i 

form av en Powerpoint-presentation där läraren även uppmanar eleverna att dels klä sig 

tidstypiskt men även att spela upp musik ifrån deras decennium. Arbetet ska även göras 

skriftligt där upplägget liknar ett arbete på universitetsnivå med frågeställningar, redogörelse 

för undersökning samt en analyserande del och källförteckning. Efter detta ska eleverna även 

opponera på varandras uppsatser.  

Även i denna lektionsplanering är den digitala tekniken en utgångspunkt i form av 

metod, om än inte lika uttalat som i ”Socialantropologi”. Eleverna får i planeringsdokumentet 

namnet på ett antal övergripande böcker som diskuterar problematiken de ställs inför men 

utöver detta får de tillgång till en rad källor på internet där de kan finna information om sitt 

decennium. Vidare får de även ett antal länkar på YouTube där de kan se filmklipp från sitt 

decennium och de får även länkar till radioprogram som är publicerade online som de kan 

lyssna på. Vidare står den digitala tekniken även i fokus under presentationen då de ska visa 

bilder ifrån sitt decennium i presentationen som ska göras elektroniskt.  

Historiemedvetandet är inte ett tydligt mål med lektionsplaneringen men det finns underbyggt 

i upplägget på planeringen. När eleverna arbetar med de olika tidsperioderna och gräver ner 

sig i vad som hände under de olika decennierna får de en förståelse för hur de olika 

tidsperioderna hänger ihop, hur de samspelar med varandra och hur de samspelar med dagens 

samhälle.  

Däremot är historisk empati ett stort mål med upplägget då hela planeringens upplägg 

utgår ifrån att eleverna ska undersöka hur ”andan” var under decennium och därav måste de 

sätta sig in i hur människorna som levde då tänkte och resonerade för att få fram ett bra 

resultat. Att dels sätta sig in i de övergripande beslut och händelser som hände internationellt 

och nationellt och som påverkade Sveriges politiska klimat och därmed ner på individnivå och 

dels sätta sig in i den ekonomiska situationen och hur populärkulturen såg ut bör vara en bra 

metod för att ge eleverna verktygen att se hur medborgarna påverkades dels ifrån större 

övergripande händelser men även av små saker som att en ny typ av musik började komma in 

i samhället.  
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6. Analys 
6.1 Intervjuer 

Förutsättningarna för lärarna på de respektive skolorna för att arbeta med digital teknik måste 

anses vara goda sett till den teknik de har tillgång till. Samtliga lärares skolor är utrustade med 

projektorer i samtliga salar och de har tillgång till ljudanläggningar i salarna. Vidare har de 

även alla tillgång till någon form av online lärresurser och tre av lärarna arbetar i skolor där de 

har projekt som tilldelar varje elev en dator att arbeta för skolarbete. De övriga två skolorna 

har tillgång till datorsalar och klassuppsättningar med bärbara datorer men båda upplevde att 

de önskade att det skulle finnas mer datorer att tillgå. Vidare hade samtliga skolor tillgång till 

kameror och fyra av skolorna hade en lärplattform som de kunde utnyttja, även om inte alla 

utnyttjade den fulla potentialen av dem. Samtliga lärare hade även tillgång till en dator på sin 

arbetsplats vilket gör att de kan förbereda sina lektioner på arbetsplatsen med skolans datorer 

istället för att ha med sig en egen bärbar dator eller arbeta ifrån hemmet. De individuella 

förutsättningarna för lärarna får också anses som goda då de alla ansåg att de hanterade den 

digitala tekniken bättre än vad en normal-användare gör. Vidare är samtliga lärare behöriga 

lärare inom historia och tre av lärarna har fått fortbildning inom digital teknik. Dessa tre lärare 

bör därav ha bättre förutsättningar för att arbeta med digital teknik och de utgör dessutom en 

tendens då det var de tre lärare som fått fortbildning inom digital teknik som arbetade på 

skolor med 1-1 projekt. Överlag har lärarna mycket god tillgång till teknik och god kunskap 

om hur den kan användas vilket gör att de har väldigt goda förutsättningar för att arbeta med 

digital teknik i historieundervisningen.  

Då lärarna allihop hade liknande definitioner gällande historiemedvetande och historisk 

empati verkar det finnas en vilja att arbeta med innebörden av dessa begrepp. Samtidigt visar 

lärarnas kännedom om innebörden av vad begreppen innebär en indikation om att det sker ett 

arbete med begreppen och egenskaperna i historieundervisningen. Då lärarna poängterade det 

oerhörda material som blivit tillgängligt i och med att skolorna har fått tillgång till ifrån 

internet tyder det på att digital teknik i stor utsträckning har underlättat för lärares arbete med 

historiemedvetande och historisk empati. Speciellt den stora tillgängligheten till autentiska 

bilder, autentiska filmklipp och filmatiseringar har underlättat för lärare i deras arbete med de 

två begreppen och lärarna ser detta som en viktig resurs i deras arbete med 

historiemedvetande och historisk empati. Historiemedvetande i sig syftar till att skapa en 
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förståelse för dåtiden för att lära för nutiden och inför framtiden är de resurser som 

tillgängliggjorts i och med den digitala teknikens framfart blir den digitala tekniken i allra 

högsta grad ett arbetssätt som underlättar arbetet med historiemedvetande. Likväl fungerar 

tekniken på ett liknande sätt när lärare arbetar med historisk empati. För att få eleverna att 

kunna sätta sig in i en särskild tid och därmed få förståelse för hur det var att leva på den tiden 

fungerar den digitala tekniken som ett medium för eleverna att se autentiska eller 

dramatiserade bilder och klipp av hur det var i en tid som de själva inte upplevt. Detta kan 

även härledas till att det utvecklar det lärande som pågår i skolorna. Detta lärande, som jag i 

uppsatsen definierat till att det kommer ifrån samspelsprocesser mellan material, omgivning 

och den lärande, blir således utvecklat av att arbeta med digital teknik. Detta då lärarna får ett 

mer omfattande och utvecklat material att arbeta med och således förbättrar förutsättningarna 

för lärandet i skolan. Vidare exempel på hur de utvecklar materialet kommer nedan.  

Lärarna som deltog i intervjuerna strävade samtliga efter att arbeta med digital teknik i 

undervisningen i stor utsträckning och de försökte att inkorporera tekniken i alla moment i 

undervisningen. Framförallt i den envägskommunikation som finns i historieundervisningen 

var den digitala tekniken populär att använda bland intervjurespondenterna. Samtliga lärare 

valde att aktivt arbeta med presentationsprogram under sina föreläsningar och de försökte 

allihop att använda sig av klipp ifrån Youtube, bilder och filmer för att göra historia till ett 

mer levande ämne. En av lärarna var dock väldigt tydlig med att i presentationsprogrammen 

ska det inte finnas stora textsjok, han var av åsikten att ett presentationsprogram ska visa delar 

som inte kunde visas smidigt på andra sätt, t.ex. bilder och filmklipp. Han poängterade dock 

att han alltid gjorde presentationer med den anteckningsfunktionen som finns i Powerpoint för 

att underlätta för elever som hade svårt att hänga med eller har läs-/skrivsvårigheter. Lärarnas 

användande av digital teknik i undervisningen är bra, de använder tekniken för att utveckla de 

traditionella undervisningsformerna som ofta ter sig i form av katederundervisning. Detta kan 

man se genom att samtliga lärare betonar användandet av filmklipp och hur de väljer att 

försöka göra ämnet mer levande. Gällande det urvalet lärarna använde sig av när de lade upp 

sina lektioner ansåg de inte att den digitala tekniken medfört några större förändringar men de 

tyckte överlag att eftersom det finns mer material tillgängligt kring den modernare historien 

var den lättare att arbeta med då man arbetade med digital teknik. Att lärarna anser att det är 

lättare att arbeta med modern historia men att de ändå väljer att arbeta med ungefär samma 

fördelning mellan tidsperioderna får anses som positivt. Dock visar deras observationer att då 

det är lättare och mer tillgängligt att arbeta med digital teknik när man behandlar modernare 

historia att min hypotes gällande modern historia och teknikanvändande kan stämma. De 
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ansåg även att elevernas reaktion på deras arbete med digital teknik var överlag positivt men 

att olika elever hade olika förutsättningar för att arbeta med digital teknik. Anledningar som 

gavs till detta var datorvana och studieteknik. Högpresterande elever tenderade enligt lärarna 

att prestera fortsatt bättre med hjälp av digital teknik. På deras ämneskonferenser var det inga 

större stridigheter kring själva användandet av digital teknik men lärarna upplevde att de som 

var mest konservativa kring användandet var den äldre generationen lärare som närmade sig 

pensionsåldern. Att eleverna svarar positivt på användandet av digital teknik är en positiv 

indikation då skolorna går allt mer mot en digitalisering och då blir det ett steg i rätt riktning. 

Att det finns konservativa krafter på skolorna kan dels ses som hämmande för utvecklingen 

men framförallt är det positivt då det konstant tvingar de lärare som gärna använder sig av 

tekniken i undervisningen att ständigt tänka efter varför man använder det och vilket syfte 

användandet har.  

Av de fem intervjuade lärarna är det enbart en lärare som uppger att han använder sig av 

lektion.se som inspirationskälla och bas någon gång i undervisningen. De övriga ansåg inte att 

materialet på hemsidan passade deras undervisning och att det var för specifikt utformat. 

Dock ansåg lärarna att potentialen med hemsidan och själva ändamålet bakom hemsidan var 

väldigt bra och att det i nuläget egentligen bara var materialet på hemsidan som inte passade 

deras ändamål. Då samtliga lärare ansåg att de hade en positiv delarkultur på sina skolor 

tenderar detta ändå att peka mot att materialet på hemsidan kommer växa. Delarkulturen som 

fanns på skolorna innebar att man delade med sig av sina planeringar och sitt material inom 

skolan och då det finns en villighet att dela med sig av sitt material bör även denna villighet 

rimligen kunna sträcka sig till att dela med sig av sitt material även omfatta att publicera 

materialet på lektion.se. 

Generellt finns det goda förutsättningar för de fem lärarna att genomföra sina 

arbetsområden med hjälp av digital teknik och lärarna visar en vilja att genomföra 

undervisningen med hjälp av digital teknik. De arbetar aktivt med begrepp som 

historiemedvetande och historisk empati och tar även hjälp av digital teknik för att få ut bra 

resultat när de arbetar med begreppen. Vidare försöker de utveckla undervisningen och ta den 

till nya nivåer med hjälp av tekniken och använder inte bara tekniken för att göra saker 

likadant som det har varit gjort innan. Den digitala teknikens nytänkande är något som lärarna 

har tagit till sig och som de använder för att utveckla undervisningen och för att dela med sig 

av hur de utvecklar undervisningen.  

6.2 Lektion.se  
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Den kvantitativa undersökningen av materialet på lektion.se gav blandat resultat som både 

delvis bekräftade och även helt falsifierade några hypoteser jag hade. Generellt kan man se att 

digital teknik som metod eller medel är ett populärt arbetssätt då 70 % av de undersökta 

lektionsplaneringarna arbetade aktivt med digital teknik. Undersökningen visar att digital 

teknik rent generellt är en väldigt vanlig arbetsmetod inom historieundervisning och att det 

framförallt är en populär metod att använda då eleverna får göra ett övergripande grupparbete. 

Denna kategori är definierad som arbeten som är utformade för att eleverna ska samarbeta i 

grupper och arbeta med ett ämne som spinner över två eller flera av de tidsperioder som 

redovisats under 2.6 Material, Metod och Tillvägagångssätt. Man kan även se att begreppet 

historiemedvetande är väl förankrat i undervisningen då 72 % av lektionsplaneringarna 

behandlade historiemedvetande, historisk empati var dock inte lika populärt då det var 38 % 

av planeringarna som behandlade detta på något sätt. Den kvantitativa undersökningen 

indikerade att min hypotes som säger att digital teknik med fördel används av historielärare 

för att utveckla elevers historiemedvetande kan vara helt riktig då 57 % av 

lektionsplaneringarna som undersöktes behandlade både digital teknik och 

historiemedvetande. Men min andra hypotes falsifierades även delvis, att historielärare 

tenderar att använda sig av mer digital teknik när man behandlar 1900-talshistoria och 

senare historia, vilket man kan se i tabell 2.2. Detta då det var absolut högst andel 

lektionsplaneringar som arbetade med digital teknik när de arbetade med grupparbeten som 

spann över en längre period. 1900-tals historia och nutidshistoria kom även efter tidig modern 

tid, flodkulturer och antiken samt revolutionernas tid. Dock var den senare perioden numerärt 

högre än de övriga kategorierna med 17 lektionsplaneringar som arbetade med digital teknik 

där den närmaste andra kategorin var övergripande grupparbeten med 14 lektionsplaneringar 

som arbetade med digital teknik. Undersökningen visar tydligt att lärare föredrar att arbeta 

med digital teknik när övergripande grupparbeten står i fokus. Detta är ett väldigt positivt 

resultat sett överlag för den svenska skolan då det inte hade varit särskilt fördelaktigt om 

lärare överlag hade föredragit att använda sig av digital teknik gällande en tidsperiod före en 

annan. Det man dock kunde se var att en övervägande del av lektionsplaneringarna 

avhandlade den senare historien jämfört med de andra kategorierna. Detta då 24 % av 

lektionsplaneringarna handlade om 1900-talshistoria och nutidshistoria samtidigt som de 

övriga kategorierna var ganska jämnt fördelade mellan 10-15 %. Vad man däremot kan se i 

tabell 3 är att kategorin är överrepresenterad av de lektionsplaneringar som kvalificerade sig 

under nivå tre av användande av digital teknik. En tendens syns där att när lärare arbetar med 

digital teknik på ett mer avancerat sätt än i de andra kategorierna och det kan ge en indikation 
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om att historielärare arbetar mer avancerat med digital teknik när man behandlar 1900-tals 

historia och senare historia vilket gör att en viss del av min hypotes bekräftas.  

Generellt fanns det stora likheter mellan de lektionsplaneringar som behandlade digital 

teknik och de som behandlade historiemedvetande. Övergripande behandlade 70 % av 

lektionsplaneringarna, som tidigare nämnts, digital teknik och 72 % behandlade 

historiemedvetande. Men även i själva fördelningen över i vilken tidsperiod man arbetar med 

de olika egenskaperna är fördelningen liknande med den fördelning som fanns inom digital 

teknik. Resultatet var i överlag detsamma och den kategori som stack ut mest var återigen 

övergripande grupparbeten och medeltiden då de hade 93,3 % respektive 30 % av 

planeringarna som behandlade historiemedvetande. Under kategorin historisk empati var det 

dock relativt stor skillnad, resultatet var överlag inte lika högt som under övriga kategorier där 

1900-tal – nutid hade högst andel med 66,6 % som behandlade empati tätt följt av 

övergripande grupparbeten på 60 %. Övriga kategorier låg mellan 0 % och 33,3 % och den 

stora skillnaden kanske kan komma ifrån att det först är när man kommer in på 1900-talet som 

mekaniserade övergrepp sker mot mänskligheten i en större utsträckning. Detta kan leda till 

att ett större fokus läggs på att förstå historien på individnivå då omfattande övergrepp kan 

vara svårförståeligt. Vad som är anmärkningsvärt är dock att medeltiden hade ungefär lika 

många lektionsplaneringar som övriga kategorier men att den perioden var avsevärt lägre när 

det gällde att arbeta med digital teknik, historiemedvetande och historisk empati vilket får ses 

som en stor brist i lärarnas planering och genomförande av lektioner. En anledning till att den 

moderna historien var ett populärt ämnesområde när man behandlade historisk empati kan 

grundas i att under 1900-talet genomfördes ett antal stora övergrepp mot mänskligheten, 

vilket gör att det empatiska perspektivet blir ett naturligt perspektiv att inkorporera i 

undervisningen när man behandlar den tidsperioden. 

När urvalet av lektionsplaneringarna inför den kvalitativa analysen gjordes syntes även 

ett intressant resultat, gällande de planeringar som behandlar samtliga tre faktorer var 1900-tal 

– nutid och övergripande grupparbeten de klart dominerande kategorierna med varav 40,6 % 

respektive 31 % av alla lektionsplaneringar tillhörde dessa två kategorier. Tillsammans stod 

de alltså för över 2/3 av alla lektionsplaneringar som avhandlade alla tre kategorier. Att dessa 

stod för en stor andel är förmodligen dels, som jag nämnde i föregående stycke, att historisk 

empati är mer aktuellt för nyare historia men kan även bero på att lärarna inte fördjupar sig 

lika mycket i äldre historia. När då möjlighet ges för eleverna att fördjupa sig inom en 

specifik period förväntar sig lärarna att eleverna ska fördjupa sig lika mycket inom den 

perioden och se på aspekter som lärarna lyfter inom 1900-tals historia och senare historia.  
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Gällande de två lektionsplaneringarna som blivit undersökta, ”Socialantropologi” och 

Efterkrigstiden i Sverige, finns det en tydlig skillnad mellan de två arbetsområdena. Den 

första av de två planeringarna omfattar ett större område och eleverna förväntas inte gå in 

djupt på det valda folkslaget då de ska ge en övergripande bild av dess historia, utveckling 

och förhållande till omvärlden. Planeringen syftar till att utveckla ett historiemedvetande hos 

eleverna men använder inte den digitala tekniken på ett utvecklande sätt för att genomföra 

detta. T.ex. skulle läraren kunna uppmana eleverna att ta kontakt med representanter för 

respektive folkslag för att göra intervjuer med hjälp av den digitala tekniken för att låta det 

folkslaget som undersöks ge en bild av sig själva och hur de ser på sin historia. Detta hade 

medfört att den digitala tekniken hade gett eleverna en möjlighet att se in i andras 

historiemedvetande för att därmed utveckla sitt eget historiemedvetande. Lektionsplaneringen 

utvecklar elevernas lärande utifrån den definition som är gjord under kapitel 2.4. Detta genom 

att visa på det samspel materialet har med vartannat och hur planeringen använder sig av 

tekniken för att utveckla de samspelsprocesser både mellan material och mellan eleverna. Den 

andra lektionsplaneringen som undersökts, Efterkrigstiden i Sverige, syftar till att undersöka 

den anda som rådde i Sverige under de decennier som följde andra världskriget. 

Lektionsplaneringen är väldigt ambitiös med litteraturhänvisningar till avancerade böcker om 

efterkrigstiden och en uppgift som i sig är komplicerad. Eleverna måste ta hänsyn till flera 

olika aspekter för att uppnå målet med att undersöka den anda som rådde under det 

decennium som deras grupp undersöker. Målet med lektionsplaneringen blir således att 

eleverna skaffar sig en bredare förståelse för tidsperioden och ser samspelet mellan de olika 

tidsperioderna och dagens samhälle. Den empatiska förståelsen som eleverna ska tillskansa 

sig är även den på en väldigt avancerad nivå då de ska sätta sig in i hur människor levde och 

ta hänsyn till många olika aspekter inom populärkultur och aspekter inom ekonomiska 

förhållanden och politiska förhållanden. Vidare förväntas eleverna använda sig av autentiska 

klipp ifrån tiden de undersöker vilket gör att den digitala tekniken används på ett mer 

avancerat sätt än i den föregående planeringen där den digitala tekniken främst tjänar som en 

informationsbas och en presentationsform. I Efterkrigstiden i Sverige används den digitala 

tekniken till samma saker men den används även aktivt för att hjälpa eleverna att sätta sig in i 

tidsperioderna med hjälp av bl.a. videoklipp och ljudfiler. Därav får man se den senare 

lektionsplaneringen som en mer avancerad och mer ambitiös planering än den tidigare 

gällande digital teknik. Lektionsplaneringen utvecklar också lärandet utifrån den definition 

som ges i kapitel 2.4. Planeringen gör detta genom att eleverna får bilda sig förståelse för 

olika tidsperioder under 1900-talet i Sverige och se hur dessa hänger ihop på ett djupare plan 
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då de undersöker politik, populärkultur och händelser i världen som fick konsekvenser i 

Sverige. Vidare får de lära av varandra vilket sätter fokus på omgivningen och således leder 

till att eleverna utvecklar sitt lärande.  

6.3 Sammanfattande Analys 

Min första hypotes, när man använder sig av digital teknik inom historieundervisning arbetar 

lärare gärna på gamla sätt med nytt material, är svår att bekräfta eller falsifiera via materialet 

på lektion.se. Det man kan se är att 43 % av lektionsplaneringar ligger på nivå två inom 

användandet av digital teknik, vilket innebär att lektionsplaneringarna egentligen går ut på en 

envägskommunikation ifrån läraren till eleverna. Detta indikerar att det fortfarande finns en 

syn på historieundervisning att den bör genomföras på ett traditionellt sätt med 

katederundervisning. Intervjuerna med lärarna visade dock på att de inte såg undervisningen 

på detta sätt utan de försökte att aktivera eleverna och försökte använda den digitala tekniken 

för att utveckla undervisningen. De flesta av dem märkte dock att det fanns en motvillighet 

ibland de äldre historielärarna till den digitala tekniken vilket även det tyder på att man gärna 

förhåller sig till de gamla arbetssätten som man har provat innan.  

Gällande den andra hypotesen jag har, historielärare tenderar att använda sig av mer 

digital teknik när man behandlar 1900-talshistoria och senare historia, är även här svaret 

tvetydigt. Den inledande undersökningen på lektion.se visade att andelen var lägre än vad som 

var förväntat men det numerära antalet planeringar var högre. Dock visade undersökningen på 

lektion.se att i förhållande till de andra tidsperioderna låg 1900-talshistoria och senare historia 

markant högre när det handlade om vilken nivå av användandet av digital teknik låg på. Dock 

ansåg tre av fem lärare att det blivit ett större fokus på modernare historia sedan den digitala 

tekniken gjort ett större avtryck på historieundervisningen på grund av det större materialet 

som finns tillgängligt.  

Vidare tyder båda undersökningarna på att digital teknik är ett lämpligt sätt att arbeta 

med historiemedvetande då det är en stor andel lektionsplaneringar, 57 %, som arbetar med 

både digital teknik och historiemedvetande och lärarna såg allihop att digital teknik var en bra 

metod för att arbeta med historiemedvetande vilket gör att min tredje hypotes, att digital 

teknik med fördel används av historielärare för att utveckla elevers historiemedvetande, är 

bekräftad i den utsträckning som denna uppsats kan göra.  

Intervjuerna visade på att lärarna allihop hade insett potentialen med den digitala 

tekniken och att de strävade efter att utnyttja den i sin undervisning. Vidare visade även 

intervjuerna på att alla lärare var införstådda med att den digitala tekniken är en metod eller 
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ett arbetssätt som används för att uppnå målen och inte ett syfte i sig. Lärarna har god tillgång 

till digital teknik och försöker således även arbeta med tekniken hela tiden och de ansåg också 

att den digitala tekniken var speciellt bra att arbeta med när man arbetar med historisk empati 

men även bra då man arbetar historiemedvetande. Det visar på att min fjärde hypotes digital 

teknik underlättar för elever att känna empati med historien och personer som drabbats av 

historiens gång verkar vara korrekt. Intervjuerna tyder endast på att det är ett bra arbetssätt 

men för att få ett definitivt svar måste djupare undersökningar göras. Även materialet på 

lektion.se tyder mot detta då andelen som arbetade med historisk empati överlag var lägre än 

de övriga undersökningsområdena men då det gällde perioder där eleverna fördjupade sig var 

det mer närvarande som en faktor att undersöka samt under den senare perioden där det finns 

ett större digitalt material tillgängligt. 

Gällande frågeställningarna kan man se att den första frågeställningen, Hur använder 

historielärare digital teknik inom undervisningen?, besvaras ganska klart med hjälp av 

intervjuerna med lärarna och den första hypotesen. Historielärare försöker att arbeta mycket 

med hjälp av presentationsprogram såsom Powerpoint via projektorn för att göra sina 

föreläsningar mer levande. Intervjuerna pekar på att lärarna försöker att undvika att använda 

sig av text när man använder den digitala tekniken men det förekommer i 

lektionsplaneringarna på lektion.se Vidare försöker lärarna att använda sig av den digitala 

tekniken för att variera undervisningen och göra den mer aktuell vilket gör att av det 

undersökta materialet kan man se att det finns en tanke bakom användandet av tekniken och 

det faktum att 27 % av lektionsplaneringarna når över nivå två på lektion.se får ses som en bra 

indikator på att det är en stor del av lärarna som vill utnyttja den digitala teknikens fulla 

potential.  

Vidare kan man se att det finns en viss tendens att lärare som arbetar tydligt med digital 

teknik, enligt frågeställning nr. 2, drar sig mot modernare historia. Tendensen är dock inte 

väldigt stor och man kan se det i antalet lektionsplaneringar som behandlar senare historia, 

man kan även se att bland de lektionsplaneringar som når upp till nivå tre är det störst andel 

bland de lektionsplaneringar som är specifika till en tidsperiod som tillhör 1900-talshistoria 

och modernare historia. Lärarna som intervjuades sade även de att det kan finnas en tendens 

att den modernare historian kan ta en större plats i undervisningen idag än tidigare, mycket på 

grund av det stora materialet som finns tillgängligt. 

Om arbetet med digital teknik är ett bra arbetssätt när historieläraren arbetar med historisk 

empati och historiemedvetande tyder undersökningen endast på att det är ett bra arbetssätt. 

Som lärarna även påpekat tillför den digitala tekniken i sig inte ett syfte utan endast en metod 

51 
 



eller ett arbetssätt för att uppnå målen på ett bra och effektivt sätt. Den digitala tekniken 

medför en stor källa till möjlighet för eleverna att utveckla en empatisk förståelse för historien 

och vad som hänt i och med videoklipp, ljudklipp och bilder. Vidare gör även den digitala 

tekniken att man på ett lätthanterligt sätt kan navigera mellan olika tidsperioder och därmed se 

sammanhanget och utveckla sitt historiemedvetande. Man kan även se att när lärarna arbetar 

med digital teknik utvecklar lärarna elevernas lärande i förhållande till min definition, ”att 

lärande (och läroprocesser) hänvisar till samspelsprocesser mellan materialet, omgivningen 

och den lärande som leder fram till de psykiska processer och senare resultat och 

förändring”58. Detta genom att arbeta med att få eleverna att samspela med materialet, med 

omgivningen och därmed få deras lärande att utvecklas som jag har visat i kapitel 6.1 och 6.2.  

 

                                                            
58 Illeris, 2007 s. 13 
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7. Sammanfattning 
Uppsatsen tar sitt avstamp i forskningen om den digitala tekniken och dess användande 

och lärande för att applicera detta på historieundervisning då det inte finns någon omfattande 

forskning om digital teknik och historieundervisning. Därifrån är uppsatsens huvudmål att 

undersöka hur lärare använder sig av digital teknik, om de väljer några särskilda 

ämnesområden när de arbetar digitalt och om digital teknik är ett lämpligt arbetssätt att 

använda sig av när man arbetar med andra egenskaper inom historieundervisningen som 

historisk empati och historiemedvetande. Detta görs genom att 100 lektionsplaneringar ifrån 

lektion.se undersöks och kategoriseras inom tidsperiod, vilken grad av digital teknik de 

använder samt om de arbetar med historiemedvetande eller historisk empati. Vidare har även 

fem intervjuer gjorts med verksamma lärare runt om i Sverige för att få en bild av hur de 

lärarna agerar med olika typer av tekniker och hur de ser på förändringen i skolan. Uppsatsen 

har funnit att materialet på lektion.se arbetade till stor del med digital teknik men att det inte 

var en majoritet som arbetade med den digitala tekniken på ett avancerat sätt utan att 

merparten av de lektionsplaneringar som fanns uppladdade endast nådde upp till nivå två, 

vilket innebär att det var enbart en envägskommunikation på lektionen. Vidare har uppsatsen 

kvalitativt granskat två stycken lektionsplaneringar ifrån de mest representerade 

tidsperioderna och därefter undersökt hur planeringen arbetar med digital teknik, 

historiemedvetande och historisk empati. Därefter har materialet som granskats på lektion.se 

jämförts med det materialet som de kvalitativa intervjuerna har gett för att kunna svaret mot 

de huvudmålen som uppsatsen har. Resultatet som undersökningen gav var att bland det 

undersökta materialet finns det en tendens att arbeta med digital teknik och att detta gärna 

görs genom att variera teknikanvändandet. Undersökningen visade också att det är populärt att 

arbeta med grupparbeten när man använder sig av digital teknik och att modern historia är att 

föredra när man arbetar med digital teknik på ett avancerat sätt. Vidare visar undersökningen 

också att det är bra att arbeta med digital teknik när man vill utveckla historisk empati och 

historiemedvetande.  
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8. Förslag på vidare forskning 
Forskningsområdet gällande digital teknik och historieundervisning är som jag påvisat 

tidigare inte ett välutvecklat forskningsområde. Detta gör att det krävs mer forskning generellt 

kring historiedidaktik kopplat till den digitala tekniken för att utveckla hur tekniken ska 

användas för att elevernas lärande ska bli optimalt. Efter att forskningen tydligare etablerat 

hur den digitala tekniken utvecklar elevernas lärande inom historieundervisningen finns det 

flera intressanta områden att undersöka. Ett förslag på ett forskningsområde skulle kunna vara 

att göra fallstudier kring hur lärare använder sig av den digitala tekniken i undervisningen och 

sedan härleda det till historiedidaktiken och därmed se hur elevernas lärande utvecklas. Det är 

viktigt att ta vara på de lärare som arbetar med digital teknik och på vilket sätt de gör det samt 

om de använder någon särskild typ av pedagogik. Vidare så krävs det även mer kvalitativ 

forskning kring lektion.se. Webbplatsen har som påvisat ett stort medlemsantal och det skulle 

vara relevant att kvalitativt granska webbplatsen då den potentiellt kan både utveckla lärarens 

arbete men även underminera teknikanvändandet om det som sprids är av tveksamt värde. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Är du man eller kvinna? 

3. Hur länge har du varit verksam lärare? 

4. Hur stor är er skola? Hur många elever går på skolan? Hur många 

lärare/historielärare? 

5. Hur länge har skolan funnits? 

6. Vad har ni för utrustning på skolan? Finns det datorer i klassrummen och isf. hur 

många? Hur många datorsalar har ni och hur många datorer finns det i varje? Hur är 

tillgången till datorsalarna, kan man använda dem på daglig basis eller en gång per 

vecka? Hur många datorer har lärarna tillgång till? Har ni en IT-tekniker på skolan och 

hur fort åtgärdas problem med tekniken?  

7. Har ni tillgång till något av följande: lärplattform (first class t.ex.) – vilka funktioner 

används isf?  interaktiva skrivtavlor – hur stor tillgång?, Projektorer – hur stor 

tillgång? Har ni läroböcker med webbaserat material? Har ni tillgång till lärresurser 

online t.ex. hist.se, levandehistoria.nu? Har ni tillgång till kameror? – Vilken typ av 

kameror och hur många? Har ni en gemensam databas på skolan där lärare och elever 

kan dela information? Används den? 

8. Vad har du för utbildning? När tog du examen? 

9. Har du någon fortbildning inom digital teknik och hur den används? Hur mycket isf? 

Upplever du att skolan satsar på digital teknik och fortbildning? 

10. På en skala ifrån 1-10, hur goda anser du att dina kunskaper inom digital teknik är? 

11. Hur definierar du historiemedvetande? – Min definition - Att ha ett 

historiemedvetande innebär att man som individ reflekterar över historien, att man 

använder sig av historien för att utveckla det egna vetandet och ens handlingar. 

12. Hur definierar du historisk empati? –(historisk 

inlevelse/samtidsförståelse/epokkännedom) – Min definition - Historisk empati är ett 

begrepp som kan förenklas till att sätta sig i positionen en annan person hade i ett 

specifikt historiskt sammanhang. 
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13. Anser du att digital teknik är ett speciellt tillämpbart användningssätt för att arbeta 

med något särskilt inom historieundervisning? – Kopplat till begrepp som 

historiemedvetande, historisk empati och historiesyn t.e.x 

14. Vilka användningsområden ser du för digital teknik inom historieundervisning? Lära 

eleverna att känna empati? Förankra historieämnet med dagens samhälle? 

Historiemedvetande? 

15. Hur ofta använder du dig av digital teknik inom historieundervisningen –dagligen?  

16. Anser du att införandet av digital teknik förändrat något inom historieundervisningen? 

Vad? Hur? 

17. Har den digitala tekniken möjliggjort att problem/ämnesområden som tidigare inte var 

med i undervisningen har fått fäste?  

18. På vilket sätt använder du dig av digital teknik inom din undervisning i historia? – 

Powerpoint? Originalkällor? Externa föreläsare? Autentiska berättelser ifrån 

överlevare ifrån historiska skeenden? Hur skulle du vilja använda digital teknik? 

19. Hur uppfattar du att eleverna reagerar när du använder dig av digital teknik i 

historieundervisningen? Har olika elever olika förutsättningar för att arbeta med digital 

teknik? Hur uppfattar du att fördelningen ligger? 

20. Vad tycker du är bra/dåligt att arbeta med inom digital teknik i historieundervisning i 

form av material? Vilken teknik är bra/dålig utifrån skolans uppgift enligt dig? 

21. Vilken tidsperiod undervisar du om när du använder dig av digital teknik? Är det 

någon period som passar bättre än något annat enligt din åsikt? 

22. Hur ser diskussionen ut på er skola inom historieämnet gällande användande av digital 

teknik? Går diskussion mot ökad/minskad användning? Delar ni med er av 

lektionsplaneringar? 

23. Hur ser du på användandet av lektion.se som planeringsmaterial och som forum för 

lärare? Använder du siten? Har du lagt upp något material själv? 
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Bilaga 2. Resultat lektion.se 

Lektion.se 

Lektionsplanering  Digital Teknik nivå 1‐4  Arbetsområde  HisMed  Empati
1  1 Källkritik  Ja  Nej 
2  3 Övergripande, skriv  Nej  Nej 
3  2 WW1  Nej  Nej 
4  1 Medeltiden  Nej  Nej 
5  2 Svensk stormaktstid  Ja  Nej 
6  1 Antiken  Nej  Nej 
7  2 Spel  Nej  Nej 
8  1 Medeltiden  Nej  Nej 
9  1 Källkritik, 1200  Ja  Nej 

10  3 Källkritik, WW2  Ja  Nej 
11  2 Antiken  Nej  Nej 
12  2 WW1  Nej  Nej 
13  1 Källkritik  Nej  Nej 
14  2 Fra Rev  Ja  Nej 
15  2 Medeltiden  Nej  Nej 
16  1 WW2  Ja  Ja 
17  4 Källkritik, 1900‐tal  Ja  Nej 
18  2 Fra Rev  Ja  Nej 
19  1 Introduktion  Ja  Nej 
20  2 Källkritik, Gurra 3  Ja  Nej 
21  1 Upplysningen  Nej  Nej 
22  2 1900‐tal  Nej  Ja 
23  3 1600‐tal  Ja  Nej 
24  1 Medeltiden  Nej  Nej 
25  2 1800‐tal  Ja  Nej 
26  2 USA, 1800‐tal  Ja  Nej 
27  1 1900‐tal  Ja  Nej 
28  3 Upptäcksfärderna  Ja  Nej 
29  2 Industrialismen  Nej  Nej 
30  1 Samernas historia  Ja  Nej 
31  3 Folkmord, 1880 +  Ja  Ja 
32  3 Folkmord  Ja  Ja 
33  2 Upptäcksfärderna  Ja  Nej 
34  1 Frågesport  Nej  Nej 
35  1 Tidig Modern Tid  Nej  Nej 
36  3 Folkmord  Ja  Ja 
37  2 Historiesyn, 1900tal  Ja  Nej 
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38  2 USA, 1800‐tal +  Ja  Nej 
39  2 Källkritik  Nej  Nej 
40  4 1500‐1800  Ja  Ja 
41  2 Förintelsen  Ja  Ja 
42  2 30‐åriga kriget  Ja  Nej 
43  2 Övergipande, monument  Ja  Nej 
44  4 Efterkrigstiden Sve  Ja  Ja 
45  1 Rasism  Ja  Ja 
46  3 Antiken  Ja  Ja 
47  2 Flodkulturer  Ja  Nej 
48  1 Fra Rev  Ja  Ja 
49  3 Socialantropologi  Ja  Ja 
50  2 WW2  Ja  Ja 
51  1 Vasatiden  Nej  Nej 
52  2 Olympiska spelen  Nej   Nej 
53  2 Stormaktstiden  Nej  Nej 
54  1 Fra Rev  Ja  Ja 
55  1 Forntid‐1800‐tal frågesport  Nej  Nej 
56  3 Nutidshistoria  Ja  Ja 
57  3 Bonde‐1800 grupp  Ja  Ja 
58  2 WW1 i bild  Ja  Ja 
59  2 Filmanalys antiken  Nej  Nej 
60  3 Skrivupg övergripande  Ja  Nej 
61  2 Introduktion  Nej  Nej 
62  3 Grp ‐ fram till 1600  Ja  Nej 
63  1 Historiesyn, medeltid  Ja  Nej 
64  2 Nutidshistoria  Ja  Ja 
65  3 Amerikansk Historia  Ja  Ja 
66  1 Antiken  Ja  Nej 
67  1 Norden, medeltid  Nej  Nej 
68  2 Bildövning, övergripande  Ja  Ja 
69  2 Kvinnohistoria  Ja  Ja 
70  1 Kalla Kriget  Nej  Nej 
71  1 Mellankrigstiden  Nej  Nej 
72  4 Övergripande, avbildundersökning  Ja  Ja 
73  1 WW2   Nej  Nej 
74  1 Tidslinje, övergripande  Ja  Nej 
75  1 Introduktion  Ja  Nej 
76  2 Romarriket  Ja  Nej 
77  2 Am Rev  Ja  Nej 
78  3 Afghanistan  Ja  Ja 
79  2 Medeltiden  Ja  Ja 
80  2 Kolonialism  Ja  Ja 
81  2 Tidig Modern Tid  Ja  Nej 
82  1 Folkmord  Ja  Ja 
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83  3 WW2  Ja  Ja 
84  2 Egyptens högkultur  Ja  Ja 
85  3 Revolutionerna  Ja  Ja 
86  4 Historiens samspel med nutid  Ja  Ja 
87  2 Kalla Kriget  Ja  Ja 
88  3 Stadens historia  Ja  Nej 
89  1 WW1  Nej  Nej 
90  2 Tempelriddare  Ja  Nej 
91  4 Vietnamkriget  Ja  Ja 
92  2 Äldre Medeltid  Ja  Nej 
93  2 Partisaner ‐översikt  Ja  Ja 
94  2 Översiktsupg  Ja  Ja 
95  2 Renässansen  Ja  Nej 
96  3 Folkmord  Ja  Ja 
97  1 Demokrati  Ja  Nej 
98  3 Filmanalys  Ja  Ja 
99  2 Stormaktstiden  Ja  Ja 

100  4 Antiken  Ja  Ja 

Resultat 
Antal undersökta  100   
Antal som behandlar digital teknik  70   
Antal som utvecklar Historiemedvetande  72   
Antal som utvecklar empati  38   
Andel som behandlar Digital teknik och Historiemedvetande 
   57   
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Bilaga 3. Lektionsplanering nr. 49 

SOCIALANTROPOLOGI 
1) Ni ska göra en poster om en ursprungsbefolkning, folkgrupp. Detta gör ni enskilt eller i 

mindre grupper. Postern skall innehålla skriftlig information (se frågor nedan), men vara 

snyggt utformad. Här finns många tekniker att välja på: rita, måla, collage… Låt kreativiteten 

flöda! Postern skall vara informativ men också ha en tilltalande layout eftersom den ska väcka 

uppmärksamhet. 

2) En halv sida vill jag ha in från varje grupp som kommentar på källorna ni har använt. Är 

det skillnad på folkets egen hemsida jämfört med vad andra har att säga om dem eller 

upptäcker ni skillnader i hur de beskrivs under olika tider. Finns det olika syften bakom 

texterna. 

3) Sedan skall ni presentera postern för klassen i 5-10 minuter. 

Vi kommer också att gå på världskulturmuséet för att få inspiration och idéer. När? 

Frågor som skall tas upp på postern: 

Vad har folket för historia? Utveckling? Vad är speciellt med dem? 

Hur har de påverkats av den omgivande världen, genom staten, antropologer… 

Hur behandlar man ursprungsbefolkningar? Idag? Förr? Hur ser man på deras roll och 

funktion i samhället? Vad gör man för dem i samhället? Hur ser man på dem i samhället runt 

omkring? 

Hur är samhället organiserat? Vem leder? Syn på man/kvinna (arbetsuppgifter, ställning i sh)? 

Vad finns det för hot mot folket? Finns det någon/något som hjälper dem? 

Frågor som kan tas upp på postern: 

Vad kallar de sig själva? Varför? Vad finns det för andra namn? Ligger det någon värdering i 

det namnet? 

Har folket hamnat i några konflikter? Med vem/vilka? Varför? Hur slutade det? Vad använde 

man för vapen? Skydd? 

Initiationsriter? 

Vad har de för religion? Vad tror man på? Vem leder den religiösa delen? Traditioner? 

Kläder/utsmyckning? 

Hur bor man? Varför? 

Hur ser familjerna ut? Hur gifter man sig? Vem räknar man som släkt? 
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Som vanligt gäller: minst tre källor där minst en ska vara en bok. Exempel på litteratur du 

kan använda är förutom böcker och Internet: intervjuer, dokumentärfilmer. Källangivelser ska 

innehålla för bok: författare, titel, förlag, förlagsort och tryckår. För Internet: titel, 

författare/ansvarig utgivare, nedladdningsdatum, adress. Förslagsvis skrivs dessa på baksidan 

av postern. 

Ni får arbeta själva eller i grupper om två, max tre, och tänk på: 

* Om ni är flera som redovisar tillsammans är det viktigt att alla syns och hörs ungefär lika 

mycket. Hela gruppen ska kunna redovisa alla delar, dvs. om någon är tar någon annan i 

gruppen den frånvarande personens del. Vad händer om man redovisar för sent? 

* Den muntliga delen ska ta 5 – 10 minuter! 

* Använd manus med stödord, läs inte innantill och prata sakta! 

* Tänk på inledning, avslutning och disposition – RÖD TRÅD! 

64 
 



 

Bilaga 4. Lektionsplanering nr. 44   

”Andan” i Sverige under efterkrigstiden 
(Anda=förhärskande stämning) 

Under de kommande (4-5) veckorna delas klassen in i fem grupper, vilka 

får var sitt efterkrigsdecennium (1950- 1990-tal) att undersöka. 

Målet/syftet med uppgiften är att ni skall få fram den ”anda”, den 

stämning, det tänkesätt som fanns i de olika decennierna. 

För att kunna nå fram till denna ”anda” måste ni undersöka: 

• Politiken: Nationella och internationella händelser som påverkade 

det svenska politiska klimatet. 

• Ekonomin: Var samhällsekonomin god eller dålig? Vilka orsaker 

fanns till detta? 

• Populärkulturen, modet och prylarna: Hur gick folk klädda? Vilken 

musik och vilka filmer var populära? Vilka prylar var populära? Idag 

är exempelvis mobiltelefon och Mp3 självklarheter för många. Vad 

var självklara prylar i det decennium ni arbetar med? 

Tänk på: att utöver fakta krävs egna reflektioner, resonemang och 

slutsatser för att nå de högre betygen. 

Tips på källor 
Följande böcker finns att låna på stadsbiblioteket 

Egerbladh, Bernt (1992) Jag minns mitt 50-tal 

Eklund, Klas, Vår ekonomi 

Hammarström, Tommy (1993) Minns du 60-talet? 

Hadenius, Stig (2000) Svensk politik under 1900-talet. 

Krönika över 20:e århundradet (1988) 

Tellerud, Bernt (1995) Fakta om Sverige efter 1945 

Thorson, Leif (1999) Melodifestivalen genom tiderna 

Werner, Gösta (1978) Den svenska filmens historia 

Wilson, Simon (1978) Popkonsten 

Klicka på länken och sök efter fler böcker : http://lingonline.jonkoping.se/ 

(Stadsbiblioteket) 
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Internet 

1950-talet http://www.aftonbladet.se/special/1900/50/50.html 

1960-talet http://www.aftonbladet.se/special/1900/60/60.html 

1970-talet http://www.aftonbladet.se/special/1900/70/70.html 

1980-talet http://www.aftonbladet.se/special/1900/80/80.html 

1990-talet http://www.aftonbladet.se/special/1900/90/90.html 

Politik och ekonomi 

www.ne.se (börja med att söka på “Sverige”) 

http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_11_4.html 

Sveriges historia 1945-1967 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_historia_1945-1967 

Sveriges historia 1968-1989 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_historia_1968-1989 

Sveriges historia från 1989 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_historia_fr%C3%A5n_1989 

Populärkultur mode och prylar 

http://www.tradera.com skriv ”50-tal” osv. i sökrutan. 

www.geocities.com/summerua 

www.youtube.com 

www.ne.se (börja med att söka på “Sverige” 

Några filmklipp 

Snoddas 1952 

http://www.youtube.com/watch?v=AXFzrMXKGkk 

Jailhouse rock 1956 

http://www.youtube.com/watch?v=mc5sDt4ppnE 

Sputnik 1957 

http://www.youtube.com/watch?v=YdDDXRNwBvU 

Kennedy i bilkortege under mystiska omständigheter (1963) 

http://www.youtube.com/watch?v=XY02Qkuc_f8 

Skotten mot JFK (1963) 

http://www.youtube.com/watch?v=-UbtnG0B-x0 

Martin Luther King – I have a dream (1963) 

http://www.youtube.com/watch?v=iEMXaTktUfA 

Svarta pantrarna 

http://www.youtube.com/watch?v=HSlpRp4wLCw 

Första månlandningen (1969) 

http://www.youtube.com/watch?v=RMINSD7MmT4 
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Oljekrisen 1973 

http://www.youtube.com/watch?v=RvmJYaEmlPs 

Fria proteatern - solidaritetssång (Andan) 1970-yal 

http://www.youtube.com/watch?v=ORQYbqpwlLg 

Fidel Castro i Angola 1975 (två minuter av filmen) 

http://www.youtube.com/watch?v=RYUj46Q6J4I 

Sprängningen av Västtyska ambassaden 1975 

http://www.youtube.com/watch?v=8U-y1aHlZcw 

Yuppierap 1980-tal 

http://www.youtube.com/watch?v=Bjl6h-JzkFM 

Fångad av en stormvind 1991 

http://www.youtube.com/watch?v=sHjz7hoxkNE 

Go morron Sverige 1992 

http://www.youtube.com/watch?v=QiqiFnUG5yY 

www.svt.se/oppetarkiv 

Radio 

http://www.sr.se/cgi-bin/Mall/index.asp?programID=1602 

Viktiga nyckelord och händelser att beskriva och 

förklara: 
50-tal 

• DC-3 

• Kallt krig 

• Rymdkapplöpning 

• Tonåringen 

• Television 

• Hemmafrun 

60-tal 

• Rekordåren 

• Miljonprojektet 

• Kubakrisen 

• Vietnamkriget 

1968 

• The Beatles, Rolling Stones m.fl. 
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• Woodstockfestivalen 

• Apolloprojektet 

70-tal 

• Oljekriser 

• Harrisburg 

• Terrorism 

• Vänstervågen 

• Gröna vågen 

• Progg, punk, disco 

• Solidaritet (begreppet) 

• V-jeans 

80-tal 

• Nyliberalism 

• Devalvering 

• Novemberrevolutionen 1985 

• Yuppie, yuppienalle 

• Börshausse 

• Gorbatjov, Reagan och Thatcher 

• Olof Palme 

• Glasnost och perestrojka 

• Synt och hårdrock 

90-tal 

• Ekonomisk kris 

• Regimskifte 

• Valfrihet 

• EU 

• New age 

• Jugoslaviska krigen 

• Internet 

Redovisning 
Uppgiften presenteras muntligt samt lämnas in skriftligt i teckenstorlek 14. Ni skall också 

opponera på varandras arbeten (se sista sidan). 
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Den muntliga redovisningen  

Gör en PowerPoint-presentation och berätta kring bilderna. Ett stort plus är om ni presenterar 

arbetet på ett tidstypiskt sätt iklädda tidstypiska kläder. Spela gärna någon tidstypisk låt! Det 

skriftliga arbetet skall innehålla: 

• Framsida 

- Längst upp till vänster skriver ni skola, kurs och klass. 

- Längst upp till höger skriver ni vad det är för typ av arbete och därunder 

- Datumet när arbetet är färdigställt 

- Mitt på sidan skriver ni arbetets titel. 

- Längst ned till höger skriver ni era namn i bokstavsordning 

• Frågeställningar 

• Redogörelse 

• Avslutning med egen diskussion där ni gör egna kommentarer till 

resultatet. 

• Källförteckning (se exempel på nästa sida) 

Källförteckning 
- Gör en alfabetisk uppställning inom varje kategori. 

- Redovisa källorna efter kategori – böcker, uppslagsböcker, artiklar, elektronisk media 

(Internet och cd/dvd), intervjuer. 

Böcker 

Hel bok: Författarens Efternamn, Förnamn. tryckår, Bokens titel. Förlagsort. Förlag 

Ex: Markenwald, Johan Undervisa – så funkar det! Jönköping. Förlaget 

Artikel: Artikelförfattarens Efternamn, Förnamn (utgivningsår), ”Titel på artikeln”. 

Tidningens/Tidskriftens namn. Årgång:Nr. 

Ex: Eriksson, Oskar 2006. Vänstervågen. Populär historia 2006:3 

Internet 

När det gäller Internet anges: 

Hemsidans titel/rubrik, http://www. –adressen samt datum för sökningen. 

Ex: Skolverket, www.lankskafferiet.skolutveckling.se 2006-10-04 

Intervju 

För intervjuer anges vem/vilka som intervjuats, ort samt datum. 

Ex: Intervju med Kristian Olsson, Jönköping. 2006-10-14 

http://www.lankskafferiet.skolutveckling.se/
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